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Simaloerese Sprookjes, Overleveringen,

Raadsels en Spelen.

D O O R

Edw. JACOBSON.

Simaloer, het noordelikste van de eilanden kings Sumatra's

Westkust, wordt bewoond door een ras, dat zijn taal. gebruiken

en werktuigen grotendeels heeft ontleend aan Minangka-

bause innnigranten. Yandaar, dat ook de folklore dien invloed

niet heeft knnuen ontgaan. Doeh ook Atjehse en Xiasse

elementen ontbreken daarin niet, dank zij de vroegere iinmi-

gratie nit deze landen. Hieromler volgen enige vertellingen,

waarvan de oorsprong niet moeilik te gissen valt.

Poetih Ledan of de Oorsprong der

Krokodillen.

Het is reeds lang geleilen. dat Poetih Ledan leefde. Of-

sehoon ze getrouwd was. bezat ze geen kinderen; daarover

was ze zeer bedroefd.

Om zicli de tijd te korten vervaardigde zij een stnk

speelgoed uit leern. dat de vorm had van een leveml wezen.

De ruggegraat maakte ze uit de nerf van een klapperblad.

terwijl ze voor de ogen een paar iiiriimj parr *) nam. Toen

het gereed was, kon ze de verzuehting niet weerhunden

:

.Aeh. had ik maar een kind als dit stnk speelgoed. itan

zcm ik reeds tevreden zijn."

X Xaehts raakte liet speelgoed zoek en al spoedig bleek.

dat Poetih Ledan zwanger was. Toen de tijd gekomen was,

beviel zij van een kind, dat iugevolge lunar wens de gedaante

bad van het ,-tnk speelgoed vroeger door haar vervaardigd,

1) T>e irneliten van pen Snlanum-snui r.

TivRelir. v. Iml. T.-, I..- en Vk . ilepl LVIII, art. 1. 1
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Zij legde het in de wieg, maar dadelik begon het te

huilen en riep:
,,
Moeder, leg me niet in de wieg, maar zet

me in een Imujgoea J

)
met wat water." De moeder deed

aldus en gaf het kind toen te eten. Het groeide voorspoedig

en weldra was het schntblad te klein om het te bevatten.

Toen riep bet kind weer: .Moeder, leg me in bet water

van de sawah,” en de moe<ler gaf ook hieraan gevolg.

Elken dag brae lit zij liaar kind te eten en bet werd steeds

groter. Toen ook de waterplas in de sawah geen voldoende

riiimte meer aanbood, braebt de moeder lmt op zijn verzoek

naar de rivier. Dageliks legde zij voedsel aan de never

neer en riep haar kind, om bet weg te lialen, toen op een

goeden dag bet kind baar in het been beet.

Joist kwam er een pisangstam de rivier afdrijven en de

vertoornde moeder riep hem toe: . Fi-angstaui, mijn kind

heeft me gebeten
;
welke straf verdient bet?” Docb de pisang-

stam koesterde een wrok tegen de mensen. omdat ze hem

omgekapt en zijn vrnchten gegeten badden, en daarom riej)

hij boos: .Kind, eet je moeder maar op!"

Een grote boomstam, door de stroom inedegevoerd. dreef

toen langs de oever en weer riep de moeder: .Boomstam,

mijn kind heeft me gebeten, welke straf verdient bet?”

Maar ook de boomstam was op de mensen verstoord.

omdat ze hem gekapt en in de rivier geworpen badden; ook

hij bad dus geen medelijden met de vromv enriep: .Kind,

eet je moeder maar op!"

Toen kwam er een jwlamiael; (dwerghertje) 2
)

nit het bos.

om aan de rivier te druiken. en de moeder riep weer:

, HPlaniloel mijn kind heeft me gebeten, welke straf ver-

dient bet? De wij/.e pelandoek riep toen: .Kind, kom
hier vlak bij de oever. opdat ik je kan zien.” Het kind

1) Het -ehutldad tan tit* pinangpalm.

2) Daar de pelandoek up Simaloer niet voorkomt, blijkt dflaruit,

dflt men hier te deen heetr met een van de talrijke pvlandock-yevhn-

len van MaleUe oor^pronv.
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gaf hieraan gevolg en legde rich aan de waterkant neer.

Doch zoodra de pelandoek zag, wat voor een wezen hij voor

zich had, riep hij de moeder toe: ,Vlucht gatiw, dit is

geen kind van je, flit is een flier.
1 '

En de moeder verwenste haar kind, zeggemle: ,1k

vervloek je; de mensen zullen je voortaan krokodil noe-

men; je zult in het water leven en je op lift land nooifc

op je gemak gevoelen.”

Aldus zijn de krokoilillen ontstaan, want het kind van

I’oeiih Leihin groeide op en kreeg vele nakomelingen, die

ulle wateren bevolkten.

Een van de heroen van de Simaloerese overlevering is

Lavoe, ook Xeni*1 Lambore genaamd. Hij was van reus-

aehlige gestalte en in het hezit van toverkraehten. In de

Lavoe-sagen is meestal sprake van het eiland Nias, zodat

het waarseliijnlik i=, flat ft'* -agen /eIt ook van Xias<en

oorsprong zijn !
).

Lavoe=Sagen.

Op een flag vloog Lambore van Nias naar Atjeli, fan

flaar zijn geluk te beproeven. l’fien ile avond viel, maakte

hij in het bos een leger van bladeren. doeh onbekend

met de planten van het land gehrnikte hij daarvoor lalulrnq

Toen hij zieh flaarop wihle neervlijen. sprong hij versehrikt

overeind vamvege tie hevige jeuk. .Wat moeten de men-

sen bier een kwatle inborst hezitten." daeht hij, .uls de

bladeren reeds zoo venijnig zijn." Hij verliet daarom het

land en vloog naar Simaloer.

1) Atnlere ^agen omtrent Lame woolen vernielfl in: Het eiland

Si Mainer. K. F. H, van Langen. Tod-ehr. Ind. Anrdr. lienootsoha])

le jaarg. ati. Ill pag. s.

-J Maleis: djilatang
(
LAl’OKTKA

),
een plant met brandharen.
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Daar liet hij zich in Padang si entong entong !) neer en

wist door toverij van een setan een gouden iniIf (rijst-

stamper) machtig te worden. Dit kosthare werktuig heet

nu nog bij de genoemde plek in de grond hegraven teziju.

docli niemand neeft het nog kunnen vindeu.

Ook maakte Lambore een witte krokodil. dien hij in een

vijver bij zijn liuis zette. Na zijn vertrek naar Xias. waar-

heen hij was uitgeweken ingevolge de twist met een andere

rens, Lasinga' genaamd, kwam de krokodil in het bezit van

Lambore’s zoon. Als deze ter jacht ging braeht hij aan

het dier een offer nit sirih bestaande en met een sembah

(eerbiedige groet) sprak hij hem aldns aan: ,Zijt gij het,

witte krokodil, die <loor mijn vader gemaakt werd, zeg mij

dan, waar ik een goede buit moet zoeken”. Waarheen dan

de krokodil met zijn bek wees, in die richting trok de zoon

op jacht en was hij dan zeker een wilde karbomv te

bemachtigen. Ook voor de latere nakomelingen van Xi*ne“

Lambore betoonde de witte krokodil zicli steeds een betronw-

baar orakel, totdat hij op een goede dag verdwoen en nooit

meer gezien werd.

De volgemle sage speelt in Atjeh en is blijkbaar van

daar overgenomen.

De reus Oeno.

Van Topi -) kwam er eens een man met name Oeno, die

zo grout en sterk was, dat men zijnsgelijken nog niet had

aansehouwd Het gehele eiland Simaloer doorzocht hij naar

een hem passende vrouw. iloeli uergens vond hij iemand

van zijn postnur. Teleurgesteld verliet hij het eiland en

1) Aan do zuidou^tpunt van Simaloer aan hot >frand sjolegen. IJo

»mder<<rond van koraal doot daar de voeNtappon weerklinken, vandaar

do naam (padang — woole, cnt"ftg ent< >ng — weorklinkon, drounon’.

2) Mot Topi wordt in r nlip*moen do \Ye-tku*r van Sumatra, on

moor speeiaal dio van Atjoh bodoold.



begaf 7ich naar de Gajoelanden, om daar zijn geluk te

beproeven, want zijn verlangen naar pen vrouw was zeer

groot. Zijn pogingen bleven echter zonder uitslag, wat hem

in he\ige woede deed ontsteken. Met vreselik misbaar

dreigde liij liet land te znllen verwoesten en alle inwoners

om te brengen, zoo men hem geen vrouw naar zijn wens

zou verschaffen.

Beducdit voor de woede van Oenb verzonuen de inwoners

een list. Een rotsige heuvel in de nabijheid van hun woon-

plaats gaven zij de gedaante van een menselik wezen

door hem met vrouwenkleren te omkleden; ook verzuiinden

zij niet een groote holte in de rots te maken in de vorm

van een vronwelik schaanideel.

Toen Oend weer verscheen. wees men hem de heuvel,

zeggende: ,Daar is een vrouw groot geimeg voor je!’’

De reus, geheel verblind door zijn lang ingehouden harts-

toeht, stortte zicli op de rots, die hij voor een vrouw aanzag,

met de bedoeling haar te omhelzen. Hij ging daarbij zo

onstuimig te work, dat hij zijn penis aan de rotten te plotter

stootte en aan de gevolgen daarvan stierf.

Lit de liolte in de rotswand. waar hij zijn semen had

mtgestort, vloeit, volgens de overlevering, nu nog een broil,

waarvati bet water zulke vergiftige eigensi happen bezit,

dat men zicli niet in de nabijheid daarvan durft te wagon.

De betrettende heuvel zou zieh tiissen Tapa" Toeau en

Si Kandang in de Gajoelanden bevinden. terwijl hij Kroeng

Kaloeat nog een reimaehtig dijbeen van Oeno te zien zou

zijn, dat daar als brug over pen riviertie dien-t doet.

Het volgende verhaal word mij meegedeeld door Kapitein

Ph. van d»T Ijindp. di>- het in Simaloer optekende.

Oeli, de Qaroeda en de Muizen.

In het hmd'i hap l.okon op Simaloer leet'de een zi-kere

Deli, die \ ier kinderen hezat. Uoen op zekere dag zijn oudste
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zoontje voor het lui is speelde, kwam een garoerla aangevlogen.

pakte het kind op en vloog daarmede naar het eilandje Sa

Laoet. Daar zette hij zich in een ketapangboom neder en

verseheurde zijn prooi.

Eenige tijd later stal <ie garoeda opnieuw een kind van Oeli

eu tot drie malen toe wist de reuzenvogel zulk een buit te be-

maehtigen. zodat eleehts een kind van Oeli in 't leven bleef,

De vader bevreesd. ook dit kind te zullen verliezen, bond

een lang touw aan diens been. Opnieuw verxheen de ga-

roeda en nam zijn laatste kind weg. Oeli greep toen liet

uiteinde van het touw beet, seheepte zieh in zijn gereed-

liggende prauw in en volgde zo de rover. Op het eilandje

Sa Laoet aangekonien zag hij, dat de vogel in de ketapangboom

was neergest reken. Toen hij er over nadacbt op welke wijze

hij zieh op de garoeda zou wreken, verscheen een grote

schare muizen. Het hoofd van deze dieren vroeg hem waarover

hij zicb zo bezorgd maakte. Oeli klaagde toen zijn nood

en vroeg oni raad. hoe de root'vogel te doden.

De muizenkoning z.egde hem daarop zijn hulp toe op

voorwaarde. dat hij de muizen 500 klappers zou sehenken

en dat zij voortaan ongestoord het eiland Sa Laoet niochten

bewonen. Oeli stemde met vreugde hierin toe, waarop de

muizen alien de boom beklommen. Daar een hevig nnweer

in aantocht wa?. verzocht de muizenkoning de garoeda met

zijn onderdaneu onder diens vleugels te mogen sehuilen,

wat de vogel toestoml. Docli uu knaagden de muizen de

slagpennen aan de vleugels door.

Toen het onweer voorbij was. verzoehten zij de vogel

zijn vliegkunsten te tonen. daar zij zeer verlangeml waren

zijn sehone vlucht te bewonderen.

InmiddeL had Oeli een vuur onder de boom aangelegd.

De garoeda. wiens ijdelheid gestiveld was. voldeed aan het

ver/.o ‘k van de muizen. dot h toen hij trachtte te vliegen

r-tortte hij naar beneden en kwam in het door Oeli aange-

stookte vuur om.
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Oeli sc-honk 4e mnizen de beloofde klappers en seder!

dieu leeiden zij ongestoord up Sa Laoet, waar ook nu nog

grote sebaren van deze dieren te vinden zijn.

Raadsels.

De raadsels. die in Simaloer gangbaar zijn. verlochenen

him afkonist nit bet land van Minaugkabau met. Men duidt

ze met de Mitiangkabause naam tnlil'r lnkk~ aan. Soms

zijn ze zeer gezoeht; in andere gevallen herinneren ze aan

ook bij ons bekende raadseb, die algemeen eigendom van

vele mensenrassen sobijnen te zijn. Ken voorbeeld nit deze

kategorie is bet volgendi' raadsel, bier in lief- dialekt van

Devajan J

)
weergegevfm. omler bijvoegiii!g van een woorde-

like vertal ing:

Nf)(l mrsa nla nif laicir Inrcii~

is eon mens des morgens

aka fanujki z - nr

:

Icclirl filial ilneiti

vier wamlelstokkei ‘ zijn midden dag(zon) twee

llll'IUllic
z
- no : aleloc rnlul Iclorvo

wandelstokken zijn laag zon(dag) drie

lociii)l;c~- lie.

wandelstokken zijn.

Hieruiee is de mens op versebillende leettijden. als

kruipend kind op alle vier, als man op twee henen. en als

grijsaard met een stab bedoeld.

Veriler bet volgende raadsel

:

i\f/a sani l.rhaoc- oc ihr iur ,

is een karbouw mijn klein

hnliic~- lie ularili : l;cham- or

lioretis zijn lang; karbouw mijn

1) Hot vi-m-ooic ri| k j e Dovajnn liedoeg <le /uiduontelike lie 1ft van

Siinaioei, en kwam de liugnig on^eveer »\ ereon met liet tegenweeidige

landscliap Tapali.
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ntaveu alevb, ladoc
s
- ne ba

s eurcu

:

dik (groot) zeer
,

horen3 zijn niet aanwezig

;

kebaoe- oc tnaniing matwny, iadotf- ne

karbouw mijn mager ,
horens zijn

atarih,

lang .

De oplossing i>: de drie fasen van toenemende, voile en

afnemende maan.

Een minder sprekend voorbeeld is bet volgeude

:

enloe
c pa’if' ihitan.

bamer bijtel bos.

m. a. w. een houten bamer, die men in bet bos gebruikt

bij de bewerking van bout. Het antwoord is: vatic, d. i. de

ananas, ouidat deze vrueht ongeveer de vorm van een derge-

lijke bamer bee ft.

Yeel verbeelding eist, cm bet te raden, ook het volgende

raadsel

:

koemnchal cntoanj . koemnchal

verward geluid weerklinken. verward geluid

hiloeny
,

bcsmii) ilia oen
, bampin

weerklinken, komen naar omlaag. geziebt

ioc~ kiibimj.

staart geit

m. a. w. het maakt bij bet afvallen een verward geluiit en

heeft bet geziebt en de staart van een geit. Antwoord:

linf = de sebutbladeren aan een bamboestengel. waarvan

men bet omgeknikte puntje met de staart van een geit zou

kunneu vergelijken.

Spelen.

Een zeer geliefhiMwd tijdverdrijf is name, het Maleise

rimau of tijgerspel. (tat eniife overeenkonist heeft met ons

molenspel.
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Het bovenstaande diagram vindt men in de planken vloer

van vein luiizen en van de meeste sorratic's ') ingesneden.

Losse borden worden niet voor dit sj»el gebruikt. De twee

drieboekjes, die buiten diet vierkant uitsteken, heten alas,

wat in bet Simaloerees wel is waar strand betekent, dock

hier blijkbaar de Maleise betekenis van bos gebad zal

bebben.

Het wordt gespeeld met 24 stukken (anaz
)

als de e'ne

partij en 1 of 2 koningen
(rimoc . ook rail/6) als tegenpartij.

Als stukken dieneu steentjes, pitten of iets dergelijks, Het

doel is de koning zodanig in te sluiten. dat liij geen trek

meer kan doen.

Alen begint een of beide koningen in het middelpunt van

het bord te plaatsen en 8 stukken op de kruispunten daar

omheen. De koning slaat eerst een van de hem omringende

stukken door bet daaraeliter gelegen krnispunt te bezetten,

er dus overheen te -prillgen, en bet stuk weg te nemen.

De tegenpartij plaatst vervolgens een van de lb stukken.

die zij nog in de band heeft. op een van de kruispunten.

1) Een socraoe o het ijebouw \vaar godsdienstondorwijs gegeven
wordt. In Simaloer dient de SOCraOC U'vcns al> logeergebouw voor

vreenidelingen.
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De kouing mag wel over een on even aantal stukken heen-

springen en ze wegriemen, cinch niet over een even aantal.

Het is dus het streven van de tegenpartij de stukken zo-

danig te plaatsen en later te trekkeu. dat geen oneven

aantal op een rechte lijn aeliter elkaar komt te staan.

Zolang de tegenpartij nog stukken in de hand heeft, mag
zij hare stukken op het bord niet verschuiven; docli zijn

alle stukken geplaatst. dan mag telkens met eenstuklangs

een lijn van het ene kruhpunt naar het andere getrokken

vvorden. Is de knning ingesloten of zijn alle stukken van

de tegenpartij veroverd. dan is de partij geeindigd.

Speelt men met twee koningeu. dan mogen deze slechts

over een -tuk tegelijk springen en dat dan wegueinen. De

koningspartij mag, als zij aan de heart is, sleidits met een

van de koningeu tegelijk spelen.

Satoel, een -pel van Malei- origme. heeft veel over-

eenkomst met bet dani'pel.

Onderstaande sdiet' geeft bet diagram daarvoor aan.

Men -peelt het met stukken van twee \ er.'i hillende

kleuren of snorten. van elk 40., Tiij het begin warden alle

kruispunten bezet. elke partij heslaat de hellr van het bord:

op de middehte rij ,-taan links 4 stukken van de eene en

rechts 4 stukken van de andere partij.
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Men moet nu trachten, elk op zijn beurt, de tegenpartrj

zoveel mogelik stukken at te nemen. Men rdaat een vijau-

delijk stuk door er overheen te springen. indieii het kruis-

punt in rechte lijn vlak daarachter onbezet i= ; ook mag

meer dan een steen tegelijk genomen worden, aid zieli

maar telkens tussen twee stukken een ledig kruispunt be-

vindt. Men mag zowel voor- als acditeruit, zijwaarts,

in diagonaal of zigzag gewijze slaan. Bij bet trekken iler

stukken mogen deze eveneens in dezelfde riehtirgen bewogen

worden. telkens van het ene kruispunt naar het andere.

Yerloren lieeft degene. die al zijn stukken kvvijt is.

Pato'. Y oor dit spel gebruikt men een onbepaald aantal

steentjes of pitten, die men in de liolte van de band legt.

Ka ze opgegooid te hebben. traebt men zoveel mogelik

stenen met de rug van de band op te vangen. gooit ze

weer omlioog en vangt ze in de bandpalm op. De ten

nlotte opgevangeu stenen moeten een bepaald getal of een

veelvoud daarvan bedragen.

Wat nu volgt zijn meer in bet biezonder kinderspelen.

Papa~ Oesin. Dit ook bij ons welbekende spelletje wordt

door twee personen ge-peeld. die met beide hamlen tegen

die van de tegenpartij slaan. afgewisseld door dezelfde be-

weging met de twee linker, daarna met de twee reebter

handen. Tussen elke slag klapt ieder zelf in de handen.

Waar men bij ons ter afwisseling met beide handen op de

eigen borst slaat. wordt bij het Simaloerese spel de hand

onder de oksel gestoken en met de underarm tegen het

liehaam geslagen. Al deze bewegingen moeten in een be-

paalde volgorde uitgevoerd worden. Is een van de spelers

de klnts kwijt. dan mag de amlere hem spelenderwijs op

de moud ,-laan.

Ioendoe*. Dit is een -pelletje voor kleine kinderen.

Een van de inedesjielers strekt zijn hand nit met de palm

omlaag; een tweede grijpt met duim en wijsvinger het

vel van de handrug van de eerste; een derde doet het zelfde



bij de tweede en zo vervolgens. No worden de handen

gezamenlik op en neer bewogen en daarbij gezongen :

ioendoe
s

,
ioendoe~

.

sa choepanrj
,
sa boesoe

belt, veli-n-toetoc
z

.

hetgeen te vertalen is door:

ioendoe
1

, ioendoe1 .

een koepang, een boesoek (twee vroeger gang-

bare munten).

koop, koop een tepel (van de moederborst).

Ous „toiiwtje af'nemen” is bekend onder de benaming

sitmiju, dock wordt enigzins auders gespeeld dan bij ons.

yieebts een persoon is daarvoor nodig, die bet touw met

twee lussen aan de beide middelvingers bevestigt en dan

verschillende tiguren vormt. door liet op bepaalde wijze

otn tie vingers te slaan. Het touw wordt met door een

tweede persoou afgenomen.

Mansiabat abat is ous ,kat en muis.” De muis beet in

dit geval kabimj. d. i. geit en de kat avimnue. van bet

Maleise hnrimau , tijger. Daar dit laatste dier op Si-

maloer niet voorkomt. moet bet spellet.je ook van Maleiers

overgenomen zijn.

Sasa 1
indin. Ken van de spelers gaat met voorover-

gebogen liebaam tegen de wand van een huis of iets der-

gelijks staan. De anderen leggen elk een hand op zijn run,

terwijl een van ben een of under voorwerp in de gesloten

vuist boudt. Xu wordt emi bepaald rijmpje gr/.ougen en

de voorovergebogen speler moet bet betretfende voorwerp

raden. Slaagt bij daarin, dan neemt een under zijn plant- in.

Blinde man beet in bet Simaloerees brl.mr hear, omdat

de ,-pelers door bet roepen van /.'W ' /,na~ de aandaeht van

de geblinddoekte op zieb trai bten te vestitren.

Verstoppertje wordt aangeduid met mansiboatni bovitat.



Goed goed (uit te spreken als het Engelse: good) is

een soort ,krijgertje”. Een van de spelers wikkelt zijn

koofd in een kain, waarvan de uiteinden stevig in elkaur

gedraaid worden. Ann elke zijde van de geldinddoekte

gaat een speler staan en dan wordt de doek eii dns ook

diet hoofd van de betreft’ende been en weer getrokken onder

het zingeu van t. volgende refrein

:

i/oed, i/oeil, si minulitii/.

si mnnilajoenij, nnar ilalrnt/.

Si Boejoent/, lih'an Italian,

Ionian Irmln

i

z
.

Dit is Maleis of een verbastering daarvan,
(manilimy

= >
: uiantlajovny = roeien

;
ana~ = kind; ilalrna —

komen ; .S'/ lUiejiu'nij = een jongensnaam : trie tin — ? ,

misschien van tilth, aandaebtig bekijken ; hailnn — lichaam
;

trmlnf — sebieteu).

Als door het been en weer trekken hot slaeh totter vrij

wel duizelig geworden is. neenit men de kain weg en

moet bij traebten een van de medespelers te vangen. Wie

aangeraakt wordt krijgt dan de kain <nn.

Een under soort .krijgertje” beet bchnmlantj hantlani/.

Een lung touw wordt in een eirkel op de grond gelegd

en vomit de hantlani
/

(kooi); aan een zijde is de eirkel niet

geheel gesloten en moet die opening de hinlue (dear) voor-

stellen.

Alle spelers begeven zich in de kring. behalve degeen

die de anderen vangen moet. Een van de spelers in de

kring plaatst zieh nil, zonder de hamlani
/

te verlaten. vbhr

degeen die buiten staat en beide steken elkaar over bet tonw

lieen een arm toe. doeb zonder elkaar te raken. De buiten-

staande vraagt no asi of salt (geldig). waarop de andere

bet zelfde ten antwoord geeft.

Dit wordt nog eens herhaald en bij 't t wet-do antwoord

stnrmt de bnitenstaande tloor tie dear en trueht een van

tie spelers te vangen. Deze mogen bet tonw oversebrijden.
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degeen die eerst bniten stond eehter niet. Is hij er niet

in geslaagd ieniand binnen de bring te vangen, door hem

aan te ralcen, dan moet hij de kmnlnuj door de hinloe

verlaten, om de anderen na te loopen. De gevangene moet

daarop huiten de bring gaan staan.

Ken bekend Maleis balspel is het hrsi kormpan, dat

met een nit rottan gevloehten bal, si kurmpav genaamd,

gespeeid wordt. De bal moet met de voeten ot' met andere

dehrn van het licliaam omhoog gebaat.st worden. doth niet

met de lianden en mag de grond niet raken.

Priktollen heten kPsinij (Maleis yqsiitij) en vliegers Injur.

De behandelde onderwerpen geven weinig ot’ niets oor-

spronkeliks te aanschonwen. welk gemis aan origiualiteit

in Simaloer op elk gebied valt waar te nemen. zodat men

zieh onwillekenrig at'vraagt of dit eiland vbor de bomst

van Mmangkabauers, At.jehers en Niiissers wel ooit een

antochtone bevolking bezeten heel't.



Nota over de Geschiedenis van het

Landschap Pidie.

DOO It

T. J. V E L T M A N.

I.nitennnt Knloncl dor Infantcrie

(;?/<•/ een plant).

De oudste gesehiedenis van Pidie ligt in 7.00’n dnister

wa.'i'. dat wij feitelijk nog niets met zekerlieid daaromtrent

knnnen mededeelen.

Brokstukken. die men liier en daar van < 'hineesohe, In-

landsche ot' Enropeesche kronieken lieeft kuimeii opteekenen.

missen ulle eenheiil. zoodat tot nn tee geen onderJing ver-

band der feiten verkregen is knnnen worden.

Niettegenstaande de te Atjeh svstematisch doorgevoerde

areheologiselie onderzoekingen van den laatsten tijd, waarbij

getracht wordt alle opsehritten der male Soeltansgraven te

onteijferen, zullen wij took vermoedelijk nooit eeii geregelde

geschiedenis van dit zoo nauw aan Atjeh verwante landschap

knnnen opteekenen.

Daar iedere leek kail meewerken oni meer lic-ht in deze

duisternis aan te hrengen. en er sedert het publiceeren van

Baden Dr. Hoesein Djajadiningrat’s stndie ’) door den heer

J. J. de Vink belangrijke -oeltansgraven in Biloej (<ir. Atjeh)

en in Pidie zijn gevonden (1!>15). waardoor enkele vroeger

gemaakte conjecturen te niet worden gedaan. terwijl zij nog

1) Beantwoording eener Acadeniisclie |»rijsvraag, getiteld: .Critisoh

Overzioht van do in Alaleiselie werken vervatte gegevens over de

geschiedenis van hot Soeltanaat van Atjeh’’. Uitgegeven in de Hijilr.

t. d. T. L. en Vk. van Ned. Indie be Volgr. 1.
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nergens werden gepubliceerd, ac-htte schrijver van deze nota ’t

nipt ondienstig er gewag van te maken; ook was hij in de

gelegenheid van eeu zeer ouden ooggetuige aanteekeningen

tp verzamelen betretl'ende de geschiedenis van Pidie, die

vrij belangrijk /.ijn en die anders vermoedelijk voor eenwig

zouden zijn verloren gegaan. daar de dagen van bedoelden

beric-htgever geteld zijn en hij ieder oogenblik kan komen

te overlijden.

Vermoedelijk de oudste gegevens van het rijk Pidie, die ech-

ter zeer vaag zijn, werden door onzen bekenden Historischen

Ethtiograaf G. P. Rouffaer verzameld in de
,,
Encyclopaedic

van Nederlandsch-Indie’" dl. IV onder , Sumatra (Geschie-

denis)” en ,Tochten (oudste ontdekkings-) tot 1407”.

’t Eerst wordt genoemd Marco Polo, de prins der ontdek-

kingsreizigers, die met een Ghiueescb smaldeel, dat naar

Perzie zeilt, een teedere opdracht hail te vervullen n.l. bet

overbrengen van eene Ghineescbe prinses nit Peking als

gade van Argkoen Khan, vorst van Perzie in ’t eind van

1201 A I). Marco Polo, komende van Zuid-Ghina in 1202.

spreekt van bet eiland ,.Tava Minor” —Sumatra, in zijugeheel

met acht koninkrijken. Daarvan roemt hij o.a 9 Dagroiaji” =
waarschijnlijk het Ghineescbe ,Xa-koe-erh” van 1416 (Groe-

neveldt .Notes on the Malay Archipelago and Malacca,

compiled from Ghinese sources") = ,Nakoer == Nagore d. i.

Pedir”, zegt de Heer Itoutfaer.

Toen was dat rijk nog ,heidensch”, waarvan hij met

kleuren en geureu het menscheneten bespreekt (.The Book

of Sir Marco Polo" bij H. Vide). Vergelijk ook daarbij

Fra Odorigo van Pordenone. een minder breeder uit Udine

(Xoord-Venetie). die in 1323 juist omgekeerd als Polo, over

zee naar Ghina trok en langs den landweg terugkeerde en

die van de bevolking van XToord-Sumatra zegt: ,Demenschen

liejien geheel naakt, en waar wederzijdsehe polygamie— (hier-

onder te verstaan : matriarchaat)— heerschte. ook kanniba-

li'Uie: waar mannpn en vrouwen zich op wel twaalf plaatsen



17

met een klein heet ijzer— in kun geziclit teekenden”; d i.

ban gelaat tatoeeerden, waarniee dan weer de Chiueesche

term ,
Bloem-geziehten”, ,fa mien” voor de lieden van

,Xakoer”. dus de Pidieers in 1416 — 1436 (Hroeneveldt.

Xotes etc. biz. 96—97) praehtig overeeustemt.

Ma-Hoean. een Mohammedaan-( 'hinees, die als een soort

tolk-secretaris met den eunuch Cheng- Ho, alias Sam-po

diens gezantenreis in 1412— 15 meemaakte, beschrij ft in

zijn werk Ying-yai-Sheng-lan (1416) diverse gedeelten van

Xoord-Sumatra o. a. Xakoer (Pidie). Overal voud hi] Moham-

medanen, zijne geloofsgenooten, als heersehers.

Xoord-West van Saumedra (Soe-men-ta-la) op, aan de

knst. noemt hij eerst de staat ,Xakoer”, waarmede Samoedra

geregeld in oorlog was. Zeden, gewoonten enz. waren .all

the same as in Malacca”, dus Mohamuiedaansch.

De vorst van Xakoer. heette <>ok de vorst der ,Ta-mien”

- bloemgezichten. .the Tattooed face-’’.

Het staatje was blijkbaar pas in opkomst: de vorst was

inimers slechts vorst over ,one mountain village”; .bis

people tattoo their faces with three pointed green figures”.

Tooh waren er taal, zeden en gewoonten .as in Sumatra”.

Het erkeude SamoedraV ojiperhoogheid i
< Iroeneveldt. Xotes

etc).

M’aar Ma Hoean, zegt voort' do Ifeer Uoiitfaer. in 1416

over .Xakoer" sprak. moet dit l’edir gewee.t /ljn. want er

wordt in 1436 door ecu anderen Mohammedaan-( 'liinees

lei llsiu in zijn toen verichenen reisboek lI>ing-( h a Sheng--

lan, vrucht van een viertal buitenlandselie tochten met

dienzelfden gezaut Cheng Ho. over Xakoer ge/.egd: .In the

neighbourhood is the mountain Xakur. which yields •.iilphnr”,

dat is: de Zwavelberg. de < ioudberg, Seulawaih Again achter

Pedir gelegen. tot in onzen tijd nog zeer wel als vindplaats

van zwavel bekeud. gelijk met verschillende tusschm liggende

getuigenH-en nog verder te bewijzen zou zijn".

Mat de invoering van het Mohammedani-me betreft in

Tiids-clir. v, Inil. T.-, 1 en Vk.. heel I.A’III, lift. 1.
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Pidie, kau men verzekerd wezeu. dat in + 1290 Samoedra,

—

Peureula" misscliien nog veel vroeger 1

)
— en in het begin

der vijftiende eeuw gekeel Xoord-Sumatra, — dus ook Pi-

die —
,
van Atjeli-hooid tot het Deli'sche tot den Islam was

bekeerd. -)

Verder zegt de Ileer Ivonffaer: . Zooals Samoedra een

, Malabaarsehe vestiging was, nioet „Xakoer" = Pedir een

, Koromandelsehe zijn geweest, geheeten uaar Xagore, benoor-

den Xegapatmun. aan de Kling'sche ku<t’'. Xagore beteekent

feitelijk stad: zoo zal een ldingalees b.v. spreken van , Xagore

Batawi". Vermoedelijk zullen daarom bovenbedoelde Chi-

neesehe kroniek.-i-hrijvers zijn ingeliiht geworden door een

Klingaleeschen tolk. die het land of .mountain village"

aanduidde met het weidsche woord Xagore= groote vestiging

id' stud
-

’.

Mij komt het eehter voor. dat toen reeds, kort na de

invoermg van het Mohammedamsme de streek . Fidie" werd

genoemd, want volgens de overlevering moet het land zijn

naaui te danken hehhen aan een z. g. ha'jiidie", :;
i die in

de onniiddellijke nabijheid van de meuseugit Ha,|a groeide.

Bij de invoering van den Islam is men natiiurlijk direct

ll Xiettegenstauiido ulle inoipdiike nu-poringeii, wool tut mu toe

in Pellicula 1
,

bet oud-te Mnliaiiiincdnuii-idie 1 ij k in Sumatra ueen

enkele graf.-teen tier vroegere vor-ten uevomleii. Wig die eer-te vesti-

gingen i;e\voonli)k tin-lit aan /ee waren gelesren, en de zee in den

loop der |aren een groot deel van de ku-t aldaar heett wegse-poeld

zullen bedoelde graven wel iiimmer teruggevotiden worden.

2 A olgen- <r I.. (ierini /on de I-lain in Samoedra 'r eer-t tu--

M'ben 1270 ell 127"> zi|n ingei oei d ( lie-earebe- on PtoleinyV fleograpliv

ot Pa-tern A-ia Pondon limit .

Z.n- ook U-ippoiten v d ( tudheidkundiireii !>ien-t in Xed.-Indii'- U'l:-;.

„Pe eer-te Vointen van Samoedra Pa-7", waarin de Ileer .1. P. Mo-
<|uette o. a. zegt: .In elk geval i-taat nu va-t, dat Malik al-Saleh,

die al- atichter van Samoedra— Pa«7 bekend -raat overleed in 12H7
zoodat toon rood- Pa-*—Samoedra Mohatninedaan-rli was”,

2) P>i]/onilHrbeden van een pidi7-boom wi-r men nnj niet op te

given
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begonnen met het bouweii v:m een moskee. die hoewel reeds

verscheidene malen verbouvvd en vemieuwd, toch steeds

dezelfde plaats beeft blijven behouden, zoodat het plek.je,

ivaarop eertijds de .ba'pidie’’ groeide, het centrum was der

eer-te iUohanimedaansche vestiging. De Menseugit Raja

van Pidie is onk gelegen tusschen dr tlia.ii" niet lueer

bestaande Peukaii Toelia. ') een hatnleD centrum voor het

vroegere rijk Pidie en de
r

J jot Ivaudaug. waar het graf

staat van een der omPte Soeltatis van dat rijk; hierover

later meer.

Wat betreit de veronder-relling. dat Pidie eertijds een

KoromandeKche vestiging zon gewee't zijn. lezen wij bij

Prut. P. J. Veth :

:

j

.Omtrent de Pedireez.en. die in het Atchiueesche rijk

.eene ondergeschikte plaats innemen. zijn oils s],.edits weinig

, bijzonderheden bekend. Zij zijn \ ooriianielijk te Pedir

. gevestigd otider het liestuur van een aan Atehin schat-

,
plichtigen radja. welke uaardiglienl, zonal s de geschiedeuis'

.leert. ineennalen aan een der zonen van de Atehineesehe

. vorsten werd npgedragen

.De donkerder huidsklenr. waanloor de Pedireezen zii h

.van ile Atchineezeii oiider'cheiden, doet aan eenig versehil

„in atkomst denkeii, niaar liunne zeden en gehruiken zijn

. nagenoeg dezelfde'’.

\ oorts kail als liierkwaardigheid nog vermeld wordeu.

dat nergens in Atjeli het Asan-De-en teest, thuis hehoorende

in de Sji'itische gedeelten van Britsch-Indie, zoo under de

gampimg hevolknig gevienl wordt al- jui't in Pidie. Peiten

dus, die Rmittaer's verouderstelling versterken.

Tusschen de jaren 1 4oo en 1
.'•<•(( nioet de pepereultuur

vermoedelijk naar Pidie zijn overgebracht van de Malahaar-

sche ktHt: Fei Hsin 'jireekt er nog niet van. tenvijl bij

1) In de plaat' van Peukan Toeha i- Peukan 1’nlie gekomen,

meer iienoden'trooiiin van de rivier, vernioedeliik aan lift eind van de

lse eeuw gebouwd.

-) „Atohin en zijne 1 m- r rek kimen tut Nederland", ldz >.
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de eerste komst der Portugeezen Pidie reeds een groote

peperhaven was, eveuals Pase ').

In 1410 was de zijde-cultuur in Noord-Sumatra nog

niet zeer ontwikkeld, 5
)

volgens opvatting der Chineezen,

terwijl bij de komst der Portugeezen Pidie eii Pase ook

belangrijke exportkavens waren voor zijdewaren en was de

roodververij met het inheemsche sapan-liout daarmee van

ouds verbonden. :i

)
Ook het gebruik van indigo, afkomstig

uit het land der Moh. Guzeratten, was er in de lbe eeuw

bekend, want in de anualen der Ming-dynastie wordt als

een belangrijk ding vermeld, dat onder de gesehenken door

Samoedra aan China gebracht zieli een ,raadselaehtig hlauw”

bevond *).

Pei H.'in spreekt in 1440 zelt’s niet eens meer over

Xakoer, doch wel over .The country of the Tatooed Faces”,

zoozeer tutoeeerden zudi toen nog de in het Pidie'sche

wouende lieden. ot'-ehoon zij reeds den Islam hadden aan-

genomen. Van Xakoer heet'r liij benehten, die bewijzeo, dat

het land Minis Ma Honan zich Hiuk ontwikkeld had en

bliikbaar Litai ’’) had opge-lokt. want nn grensde het da-

del ijk aan de Lambri ‘')-zee : .the man tattoo their times

1) lie up de belli ngen der Xilgn i-keten inlieeniM-lie pepereultuur

word dnarentegen blijldiaiir tu—idien 1H50 en 140o naar Samoedra
overgeplant, want (bn Datuotah weet nog van geen Samnedra-peper,

doch .Ma Iloean in 141c. en IVi [[.in in 14:!b wel degehjk Lnev-

olopaedie van Xederland.idi-lndir, den] IV i,|/. -joy rneede kolom).
•2

1
lirnenevtldr, Vote. err. Id/ . 7

.

:;) Zie link mi]n mnnu-cnpr hewerkt door II. \V. Fi-cher „De
XfjMi.rlie /i|de-indu>me", iiirgegeven door Internationales Archiv

fiir r.tlinogiaplue" Hand AX 1
‘

> 1 1 bl/ 1> en in (I. en 7).

4) l.iieii dopaedie van Xed.-Indie, deel IV bl/.. :
J,!H eer-te kolom.

a) \S elk luiid'i'liap under „I.itni" bedoeld wenl, i. met met eenige

zekerheid nir te maken. lie lieei Itoutfaer vermoedt I.adr.ng.

>. Lambri I o oot-Ar p’di In ISrtS bij do Javanen I.amoen en
bi] de Cliineezen w.-.-r in 1412 en 1410 Lam-pn-li genuemd, lietgeen

reedn bi] Miireu Pole'- be/nek nan Samoedra tor I.ambii iva- verbas-

terd'', /ec;r Routiner (Lnotcl Xed.-Indie i],.,,] IV 1,], oi rj tWeode
kolom . Hat her land-cbap ,,1'idi'' der Chinoe-clie ge-eluedboeken
.Atp'di'' /on we/en. ttordt in een op. rel dour .1. C. van Leide bestre-
den. r

r
] d-idi ri tt Ivon. Xed. Aaidi ijk-kundig Cieiioot-cliap. 2e -mrie dl.

XXX l'.H ;) Xu. 4 (1.-, dull).
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with representations of flowers and animals ; indeed it may

be called a virtuous country”, m.a.w. men was er goed Mohatn-

medaansch. Sleclits noemt hij: .in the neighbourhood” nog

uitdrukkelijk .the mountain Xakur, which yields sulphur”.

Het nog aantreffen in 1416— 1436 te Pidie van geta-

toeeerden wijst er op, dat de Islam er toen nog niet lang

inheemsch was.

De oude gewoonten kon men blijkhaar niet zoo direct

afleggen, hetgeen toch een gruwel geweest moet zijn in de

oogen der streng geloovigen.

Xoodig was ’t, dat daaraan paal en perk werd gesteld.

In een Atjehsche hika.jat door het Bestuur aangehaald, van een

onhekenden schrijver, vermoedelijk gedeeltelijk uit de kitabQ’i-

rat al-moestaqim-) geput. vinden wij den volgenden tekst terug :

. Wadjih meningalkan wasjam ija itoe perboewat tanda pada

.koelit badan di d.jadjar (moet zijn tjatjar) dengan djaroem

,hingga keloewar darah maka di boehdh ka dalamuja

nila :;

)
atawa barang «abaheinja".

1) Hier wordt ge-proken van .representations of (lowers and ani-

mals", terwijl Fra Odorigo aangeeft, dat het tatoeeeren der oor-pron-

kelijke bevolking van X. Sumatra geschiodde door het branden wtd

op 12 plaatsen met een klein beet yzer; Ma Hoean besehrij ft het

tatoeeeren .with three pointed green figures’'; dit alles wijst op

„totcmi«me”, een soort .fetblusme". Fit het „totemi-me" i- het ,ma-

triarehnat” ontstaan, waarop Fra Odorigo z.in-peelt. Zie .Ontwikkelings-

ge-ehiedeni- van het huwelyk, de zedelykheid en het stdiaamtegevoel”

naar het Duitsch door IV. Bulsehe, vertaald door Dr. A. J. C. Snyders,

biz. 242 tot en met 255.

2 Zie .De Atjehers’
-

door Dr. C. Snouek Hurgronje di. II biz. 5.

H) In bedoelde hikajat wordt .nila'' in plant- van Jjj (II. C-

Klinkertl (Jjo ge-ehreven, wat volgen- Dr. J. I’ynappet ook jui-t

i-, en door den Atjeher voor .nil" wordt aangezien. Hiervan maakte

een teungkoe gebruik om by een pokkenepideniie op de Xoord- en

Oostku-t van At.jeh tegen de vaceinatie te ageeren door mede te

deelen, dat het verboden i- met een naald .nil
-
’ of „m" pok-tof in

het liehaam te voeren. Pokken worilen ook wel een- „-aket ni”

genoemd, at’geleid van „Pb ni" Zie de Atjeher-. DI. I biz 4nQ.



Een verbod ont zich met ,nila” (indigo) of een andere

ldenrstof te tatoeeereu, werd dus in Let leven geroepen.

Het .meningalkan wasjam’’ of ,het doen verdwijuen der

tatoee'ering"’ werd een fardh !

)
verpliehting, volgens enkele

sehriftgeleerden afkomstig van Teungkoe S.jeli Xoeroed din

eu later voltooid door Abdrira'iili. ook wel Teungkoe di Ivoe-

ala -) genoemd.

Xa het eind van de lode eeuw wordt de naatn .Xakur"

nergens nicer in de een ot andere kroniek aano-etroffeu.

In September waren ile Portngeezen het eerst in

de ,-tdat", de Straat opgedaagd. Se<pieira had op zijn

ontdekking'tocditen naar Malaka aan het eind van 1509 de

peperhavens Pidie en Past-, even aangedaan. alwaar de

ontvang-t in den hegiime giuntig wa< en haudeUhetrek-

kingen warden aangeknoopt.

\ an At.jeh werd toen img met gerept. niet vbdr 1519.

Wanneer de kapifein van Malaka. Huy de [Irito. op 0 Januari

Ibid een rajiport aan /ijn koning opstelt. noetnt hij under

de Mohammedaan'vhe kust-taten van Sumatra ook Pidie,

terwijl van Atjeh gozweg.n wordt.

A\ a- de ontvang.-t. den Portugee/.en te heart gevalleu

in het Xoorden van Sumatra aanvankelijk goed, al heel

>poedig werden die voordeehge aanrakiugen door de Por-

tugee/.en zelt bedonen. doordat zij kaapvaart dreven op
scdiepeii. welke de haven- van Xoord- en Oo-t-Sumatra

bezochten.

Om meer van Pidn“X verteden te weten te komen. moeten
wij in de eer-te plaat- ter hand ueinen Haden Dr. Hoesein

1 III het Malei'cli verba-teril rot Iut bekende „perloe". Zie .iinnd-
leahng Moil. Wet’’ \an Ur. T

1

1 . VV. .luyobull bl/ .i.

2 Zie .lie Arp'lier-'' III. II bl/. la.

I.en Ke.Iah-ebe Kroniek vertaald dooi Low in het Jrn. In«l. Arch,
vol. Ill [. IT*', deelt mede, .lar. toen de I-lnmi-etrinir van K< dali door
een ~-.iei.-h Vbdali.ili van daman, aan den Soeltan \an Ate di en Xoer-
ad-din bekend werd, de/e daaiheen o. a. de .-drat al moe-takim van
Aoer ad-din /.noden. 'Het Soeitanaat van Atpli bl/. 1-7
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D.iajadiningrat's Studie ,1’ritiseh Overzieht en/.. van het

Soeltanaat van At.jeli”.

In een daarin voorkomeml. vddr dien omutgegeveu hand-

s cli rift ’), pen verhaal bevattende over de eerste vorsten

van At.jell, lezen wij o. a. hoe Had.ja Moethaffar Sjah te

Makota Alam den rad.ja van Dar-al-Kamal, Kad.ja Tua.jat

Sjali beoorloogde en hem ten -lotte overwou. Had.ja Moe-

thatfar Sjah regeerde 1111 te At.jeli en werd na zijn dood

ongevolgd door zijmm zoon Soeltan Ali Moeghii.jat Sjah

ill 4H St A. H. In dien tijd regeerde te Sjihr Doeli Soeltan

Ala'arif Sjah. Deze dong naar de hand van eene zuster

van Soeltan Ali Moeghujat Sjah. doth kreeg vail hem

slecht- een vernederend antwoord terns;. Hij tr< >k nu tegen

den Atjelwidien Soeltan op, werd echter ver-dagen en geiiood-

zaakt naar zijn land terns; te keeivn, waar hij na zijn dood

Ojigevolgd werd door zijn*j n zoon Soeltan Ahmad. I it wraak

\ iel nn Soeltan Ah van At.i'di S.iihr Doeh hinnen. en ver-

dreef den door dieiis ondeidanen niet herninden Soeltan

Ahmad, die naar Malaka vim htte.

In 1*37 A. II. r-tierl Soeltan Ali Moegha.jat S]iili. Zijn

zoon Soeltan Salah ad-din heklom im den At.jidi'chen

troon. Deze vorst hield echter alleen van vermaken en

liet zich nieta gelegen liggen aan de regeering. Ken gun-

-teling, geuaamd Ka<adian Mangkue Hoemi en den titel

dragende van Hadja Boeng-oe, voerde \oor hem het bewind.

Een hroer van den Sultan, vor-n in Samoedra. werd bier

over vertoornd. Hij kwam in At.jeli. doodde Had.ja Roeng^oe,

den kwaden geniu- van zijn hroer. zette Salah ad-din

gevangen. die later in den kerker stierf. en plaat^te zit h-

Zelven oji den Atjrh-ihen tromi met den titel van Soeltan

Alii'ad-din Hi' ajat Sjah.

Dit geheurde in 0 o • > A. II. Aldu- geelt Dr. Djaiadiningrat

in het kort den inborn! van het verhaal in bovenbt-doidd

h.imhr- lirit’c weer.

1 Zip Hiiliute Ilia, nipt aanrei keningen diinru]> van Hr I)| i|:nh-

nirurrat'- hoveniTPiio^UDle Sni'liD ovt*r h »*t ^o^ltanaat van
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Het begin van 4 it verhaal wordt hierboveu voorloopig

niet aangehaald, onuiat liet eenigszins verward is, terwijl

door het ontbreken van eenige bladen van het handselirift

de samenhang zeer veel te wenscheu overlaat.

Wat schrijver van dit opstel echter emit heeft kunnen

opmaken, is, dat twee prinsen van Larnri (Groot-Atjeh),

broers van elkaar. bidadari’s tot eehtgenooten kregeu. Zij

stiehtten ieder een rijk in de Atjeh vallei Makota Alam en

Diir al-Kamal. het rijk dus waar alles reeds behoorlijk gere-

geld was, vermoedeiijk wel het tegenwoordige Koeta Radja.

Nakomelingen van die prinsen heetten Moethatt'er Sjali

en Inhjat S.jah.

Later zullen vij wel weer op den inhoud van bewuste

hikajat terugkonien. waarin veel wordt aangetrotten om de

geschiedenis van Atjeh te kunnen vaststellen.

,Sjihr Doeli”, zegt Dr. Djajadiningrat. .is waarschijnlijk het

.latere Serdoeli bij Pedir, waar Djauhar al-alaui vertoefde,

,toen hij tijdelijk den tronn van Atjeh moest ontruimen

,voor zijn eoncurrent Saif al-fdam; op eerie andere plants

,iu deze krouiek wordt daarmee Fedir bedoeld",

Geen enkele ganipong of iets van dien aard komt met

,Sjibr Doeli” of .Serdoeli” overeen. Een zueht om in hand-

schrifren eerie eigenaardige schrijfwijze en woordforniatie

er op mi te hoinlen heeft vermoedeiijk van het woord

. Peureudoeli” .Slihr Doeli” en .Serdoeli” geniaakt. Alge-

nieen r^ t bier bekend. dat .Prdie” vroeger in de hikajats

. Peureuiloeli Radja 1 werd genoemd. van weoe de nauwe
verwantsi hap, die altijd be-taan lieett tusscben de hoofden

van Pidii : en de sultans van Atjeh en waariloor ook de

hevelen iher Soeltan> nergen- zoo trouw en stipt werden
opgevolgd aD jui't in Pidie.

Yolgeiis een andere vrij hetrouwhare kroniek. de Boestan

as-sal.itin -» heette de eersfe -oeltan van Atjeh Ali Moegliajat

1) Zit- noor e onderaati bl/. "Jo.

2) lie vuHpiIijjh titel I ui<l r
: „ Ko>—to n :i—alo tin ti d/ikr al-aw walin

wa 1-achirin” van No.-r ad-din, die in Maarr 1 •».-!*» van -oelran Iskandar



Sjali. Hij kwam iu 913 A. H, op den troon en regeerde tot

928 A. H. V66r liem waren er in Atjeh geen soeltans doch

slechts hootden (merali) *) met alleen locaal gezag. Hij

was ook de eerste, die den Islam omkelsde en dezen in

Atjeh verbreidde. Hij veroverde Pedir, Samoedra en vele

andere kleinere rijkjes.

Na zijnen dood in 928 A. H. kwam zijn zoon Soeltau

iSaliih ad-din aan de regeering. Deze werd wegens zijue

ongesdiiktheid om het land te besturen door zijn broer

Ala’ad-din ai'gezet iu 940 en leetile na zijn val nog 9

jaren -).

De andere door Dr. Djajadiningrat genoemde malei.-che kro-

niekeu zullen liier niaar uiet verder worden behandeld, daar

zij feitelijk niets liehben nit te staan met de eigenlijke

gesclnedenis van het rijk Pidii*.

Omtrent liet verhaal der Portugeesehe geschiedschrijvers

zegt prof. P. .T. Yeth s
)

o. a. ,<lat hoewel nit den tijd zel-

.veu der gebeurtenissen stammende, het toch oijk weer uiet

.volkometi te vertrouweii is. daar gebrekkige ketmis van

Thani de opdracht kreeg (lit work te schrijveD. Over het tjjdvak

plus minus 1600 tot plus niiiiU' lO'o kan deze kroniek dtt« volkomen

betrouwbaar genoemd worden. (llet sultanaat van Atjeh biz. 165— 16(1).

Zie ook j.Inleiding tot de kenni- van den I-lam” (loor G. K. Niemann,

annt. s7 sub K biz. 477.

1) Zie ook ,Atchiu en/.’’ bii prof. 1’ .(. Veth biz. tio onderaan,

hetgeen ook wel ontleend /al wc/en aan de Boe-tan a—alatin. Over

het ont-taan van den titel ^Merab ” naar 'len olil'ant „Marah Oad|ah''

zie .De eerste Vorsten van S.itnnodra Base’’ bij .T. B. Moijuette biz. 2.

Een olifant wordt nog in Atjeh -Bd Meurah" genoemd Men onder-

selieidt twee soorten van olifanten ill. de gadjali .Bid Meurali” zooge-

naamde afstammelingeli van den men-rli, en de ^gadjah Ivdng’’, een

wilde soort, die niet te temmen i- en zidden vonrkomt. Ben exemplaar

van een .gadjali Ivetig’ werd door mtj inderttpl op de Wist-ku-t van

Atjeh (IJ li(i= lvroeet) neergeschoten. Deze manneli|ke olifant vertoonde

lange zeer dunne seherpe -lagtandcn en nitstaande schouderbladen.

Het ver.-eliil met een srewonen olifant viel wel op. van daar, dat liij

een „pawang gadjah” (olifanten .lager om inliclitingen warden gevraagd.

-) Niemann's Bloemlezing 2e -v. de d. id/. Ido—21.

a) .Atehin’’ biz. 01.



,ppr'onen en zaken. vooral otibekendlieid met de taal, de

,oorzaak k<>n wordeu van velerlei misverstand, en die scdirij-

ver< bovendien in hunne beiichten over Indie doorgaans

te veel aan hunne verbeelding hot vieren. en alias over-

,drijven, aan alle.s eene romane'ke kleur geven”.

, Volgens (.lie sell rij vers >) dan, zegt prof Yetli verder,

waren tijdens de ve-tiging der Portugeezen te Malaka :
)

At jeli en Da.ja twee provmcieu. die under bet rijk van Pidie

stonden en in naani des Kernings be.'tuurd werden door

twee \ rijgeniaakte Aaven. die ieder met een nicht.je van

den radja gehnwd waren. liewuste -tedeliouder van Atjeli

had twee zoneu. waarvau de oud'te Radja Ibrahim, de

grondlegger werd van i h“ At) ehsi he macht.

Toen de \ader wegens liooge jaren van zijn po~t was

afgeroepen. stelde de Sueltan van Pidie, uit erkentehjkheid

vuor zijne trouwe dieii'ten Ibrahim tot zijn »|ivnlger aan.

De/.e, eene beleediging te w reken hebbende op het hoofd

van Daja. viel in zijn gebied; en toen de radja van Pidie

tU"(dienbeide trachtte te komen. zeide liij dezen de gehoor-

zaamheid up. en *l<>ot zijn vader. die hem tot zijn plieht

traiditte terng te roepeii. in een kuui. waarin liij -tierf.

Tuen m Mei 1521 .Jorge de Brito. ’) wiens liehziu lit door

gerueliteii van groote <ehatten was opgewekt. een aanval

op Atjeli ( lee' I met een Portugeeselie vloot, werd die vloot

ver'lageii en het daarbij 'dour Ibrahim veroverde gesiduit

met mnintie stelde hem m ~taat rmk aan den radja van

Pidii :
. die zieli tegeii hem ten oorlog toerustte. het hoofd

te hieden.

11 lj veroverde de boofdstad Pidie door omkooping van

eemge rijks-grooten. en r/aakte den ra'lja z.ehen in de

1 Prut 1*. J, \ eth noHiur ilin Purr »»»*•.« lie '-chrij v er- niet, Wr-
m of* K1 1 | k zal ilaarbij ^oniailpb’oiul zijn: J. <in jiarro- .. I >a A'-ia” en

Hudniliu Lrp'lin ..Intbriii:i»j»o Y»‘riimleirn 'la Aaron Chor-onoMi'
1

.

*J) A 1*>1I «»n*b*r Attnn»o '!o Albiiipioniuo, owlorkoninL'* van

Parriur^e-pli-In'li'*.

-;) JurijH <{o P*nfo -nouvolr mot 7<> Porrua'^vpii hi] ikon roakeloo-

zon aan-lair op Koora Unrip*



sterkte <ler Portngeezen te Pa?e ') veiligheid eu bijstand te

zoeken. Dezelfde Pidie’sche grooten die hij vroeger voor

zijne belangen gewonnen had, liet hij t<ien verraderlijke

brieven aan de Portngeezen selirijven. waarin zij op lmune

hulp aandrotigen, om den overvreldiger nit lmn stad te

verdrijven.

De krijgsmacdit. die oji deze uitnoodiging vertrouwende.

spoedig kwum opdagen, leed. oDehoon het verraad tijdig

outdekt werd, op den overhaasten terugtocht een aan-

merkelijk verlies.

De inmenging der Portngeezen te Pa-a> m het gebeurde

te Pidie gat aan Ibraltiin een voorwendsel om ook Paso

aan te vallen.

Terwijl hij zelt zijn gey.ag in Pidie bevestigde. stelde

hij zijn broeder aan het Inxd'd van een leger. dat in drie

maanden tijds het gelieeh* gehied van Pase, met uitzon-

dering der hoofdstad. onderwierp. Ibrahim, begeerig de >tad

ten under te hrengen. per de lmlpbendeii van Aroe, tengevolge

lntnner verhintenis met de Portngeezen kwameu opdagen,

begat zieh mi zelt naar het leger. Kene pna lamatie. die

h-ven en eigendom ver/.ekerde aan alien, die zieh hitmen

zes dagen ondervvierpeii. maar alien met dood en verderf

hedreigde. die zuh bleven verzetten, bracht het grootste

deel der bevolking in Ibrahims kantp. en bij den derden

aanval bleet de verzwakte >tad in zijne banden.

Nil werd bet Portugee-i he tort opgeeiseht en belegerd

;

maar zoo grout was de dapperlieid der bezetting. dat 350

man aan nieer dan ^ooo aanvalleiw een geduchte nederlaag

toebraehten. Met dat al was de toestand der verdedigers

zoo wanliopig geworden. dat zij besloten bet tort lieimelijk

te ontrnimen.

Na de animnnitie. zooveel mogelijk ah handelswaar ver-

pakt. te hebben doen iii'chepen. en bet zwaar gP'i-lmt. iiat

1) In .lum 1V_’1 oji^eiiclit aim < i i*n lnikernevi r 'In- Kreeciig Pa~e

benedenstroom-. van liet pnlei- ili-s Soeltan-.
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zij moesten achterlateu, zoo met kruit te kebben volgepropt,

dat bet uaar zij meenden bij de ontploffing zou moeten

spriugen. stakeu zij liet fort m brand eu tiacbtten aau

boord te komen.

Dock de belegeraars ontdekten lmn vooruemen, drongen

in liet fort, bluschten den brand, keerden bet gescbut tegen

de vluclitende Portugeezen eu ricbtten een geduchte slac-h-

ting onder ben aan.

De weinigen. die ontkwamen, stieteu bij bet verlaten der

haven op dertig booten met levensmiddelen. bun door den

vorst van Aroe gezonden, en veruamen de tijdiiig. dat bij

over land met 4000 man tot bun ontzet in aantoebt was.

Tot overmaat van kwelling bleek bij de aankomst te Ma-

laka, dat ook daar reed- troepen en levensmiddelen tot bun

ontzet waren ingescheept. De onttroonde koning van Pase

vluebtte liaar Malaka, de vorsten van Pidie en Daja zoebten

een -ebuilplaats bij den koning van Aroe’
-

.

In een noot omleraati biz. 147 van zijn .-tudie zegt Dr.

Djajadiningrat: . Soumiige Portugeescbe schrijvers verbalen,

.dat toen ook Aroe door Atjeb genotnen werd. De soeltan

,daarvan vluebtte uaar Malaka en vertoefde daar met den

vorst van Pase in zeer nrmoedigen toestand. (Porrea Len-

„da* II p. 706; Ca-tanbeda VI p. 11*'). Ibrabini moet bet

.eehter weer prij~ gegeven liebben. want we hooren daarna

.van een norlog tussebeu Atjeb en Aroe". De soeltans vail

Pidie en Daja znllen vernioedelijk wel met den vorst vail

Aroe liaar Malaka /.ijn gevlucbt.

Xa norr al de verselnllende Maleische en Portugeesche

kronieken nauwkeurig met elkaar vergeleken te bebben,

kotnt Dr. Djajadiningrat in zijn -tudie tot bet ondervolgend

resultant : .Your ^ loOn A. D. wa~ Atjeb eene plants van

.ifeene beteekeni-. In Ali Moeghajat Sj ."ill alia- Kadja Ibra-

. hi m kreeg bet zijn eer-teii lnaehtigen bebeerselier. zijn

.eer-t'-n -oeltan. Deze br.-idde liet Atjeh-che territuir uit

:

- 1 »— 1 ' lptde liij Daja in. vernwrde daarna Pedir en Pasei
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,(1524) en- voerde oorlog tegen Aroe. Hij regeerde vau,

„zeg 1514 tot 1528. Toen stierf hij en werd opgevolgd

,door zijn zoon Salah ad-din. Deze was volgens de Inland-

,sche overlevering een zwakkeling, die niet in staat was

„het rijk te besturen en/.'’. !

)
Wat er verder volgt, heett

betrekkelijk weinig met dit onderwerp uit te staan, zoodat

wij 't ook voorloopig laten rusten.

In verbaud met de sedert kort geleden door den beer

J. J. de Vink gevonden en opgeuomen soeltansgraveu in

Groot-Atjeh en Pidie, wordt er een heel ander licbt gewor-

pen op de geschiedenis der eerste soeltans van Atjeb en

Pidie, en komt bet verbaal. voorkomende in bovenvermeld

handschrift. ~) bebalve de jaartallen en vele onnanwkeurig-

heden. vennoedelijk bet meest overeen met de werkelijkbeid.

Het verbaal, door de Portugeesehe geschiedsehrjjvers te

boek gesteld, dat de Soeltans van Atjeb zouden afstammen

van slaveu, verraadt te veel een ouden bekenden Atjehscben

true om n. 1. tegenstanders zoogenaamd van slaven te

doen atstammen. Zoo wordt dit o. a. ook verteld van bet

maektige Pblem-geslaebt en dat van Halnb Seunagan ;

!

)

nog nieer voorbeelden van < lien aard zouden bier genoemd

kunnen Worden.

De Portugeesehe geschiedsehrijver> zullen bedoeide bij-

zonderbeden wel geput hebbeu uit de verbalen van den,

voor den Soeltan A 1 i Moegbajat Sjab van Atjeb naar Pase

uitgeweken vorst van Pidie. die zijn tegenstander aanduidde

aD een gewezen slaaf of afstammeliug daarvan.

Alvorens verder te gaan, zullen wij eerst vluchtig de

1) Zie ook „l)e Atjeh-oorlnu’’ door K. S. de Klerck dl. I Id/. 4(j.

-) r>r. Djnjadiningrnt vennoedt, dat dir hand-clirifr af konutis i< uit

de boekerii van Daak ile St. Martin, Kaad van Indie en ge-torven in

lO'.KJ : w elke boekerii gepublieeenl werd door T>r F. lie Haan in bet

Tyd'chritt Bat. Gen. dl. 4Z: under No. Id van die lji-t komt voor:

„een maleytse eronyk van de Aatchynse koningen maal" („Sofdta-

naat van Atjeb” bl/. 2a* .

H) Zie Dr. Sn. H. ,,De Atjeher'” Dl. II. biz. Id.
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bovenbedoelde pas ontdekte Soeltausgraven bekandelen,

terwijl vermoedelijk binneu korten tijd die graven door

meer bevoegden zulleu gepnbliceeid worden op weten-

sclnippelijke basis.

Waar tot nog betrekkelijk vobr korten tijd algemeeu

werd aangenomen. dat All Moeghajat S.juh. wiens graf-

monument gelegen is in de tegenwoordige ka/.erue van bet

3«. Baton In fie te Koeta Radja, de eerste Soeltan van

Atjeb zoti geweest zijn. terwijl er vbor dien tijd Geehs

hoofden waren met den titel , merah". werden wij in IP 1-5

verra.'t door de voudst van een Soeltausgraf in Biloej met

een opscbrift. dat vertaald aldus Inidt

:

.Dit is de rustplaats van betn, wien God genade moge

sebenkeu, den Soeltanszoon. .Soeltan Moetbatfar Sjab, zoon

van Inajat Sjab. zoon van Abd-Allab al Malik al Moebiu,

die is overleden op Maaiidag den luen van de Maaud Rad.jab

van bet jaar Pu2 na de Hidjrab lies Profeet', den uitver-

korene, deti beste van wat ge-whapen is. God zegene Hem

en scbenke Hem vrede. 0 God! Yergeef hem, die in dit

graf rust, en doe op betn nederdalen
"

(Slot onleesbiiar). ]

j

Aan liet eind van 1(»1 5 werden door den beer J. -T. de

Vink eveneens twee belangrijke arateu in Pidie gevonden.

Op een aiktand van + t> K. M. van oti/.e vestiging

Sigli, in de gantpong Klibeuet — landsebap Pidie — ligt de

z. g. ,Tjbt Kaudang,” een tnooi besebadnwde grafbeu'’el, waar-

op onder een atap-afdakje met bouten omwanding, drie nude

Atjehsche graven tegen vveer en wind besehut. Terwijl

twee dier graven aangednid zijn door niet vet-'ierde en

onbesehreven zandsteen-tafelen. vertoont 'net midilelste <>raf

kunstig uitgebeitelde graniet steenen met arabesken (boe-

1 Deze vertaling werd door Dr. F. P. K. i’.usdi op \erzoek van

den Civielen en Mil. Gouverneur van .Ytjoli en Onderh. bij de fotO'

aan Kxe. toegezonden, teven- ook werd medegedeeld, dat Maandag

10 Kadjab !in-_> A.H. — Din.'dag 14 Maart 1407 A. II
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ngong awati) en gestyleenl Arabiseh sebrif't. De letters

zijn vervormd eo tie woorden op vreetiide wijze door elkaar

gesliugerd, terwijl alle diacritisebe teekens ontbreken. voorts

beeft men door liet sebrif't ook nog gestyleerde 1 ’s

aaugebracbt.

In een uoot (2) biz. 7>45 van bet Tijdsclirift van bet

Bataviaasch Genootscbap van Knnsten en 4\ eteuschappen

(deel LEV atl. 5 — (i) zegt o. a. de Heer .1. P. Moquette

van dergelijke grafmsenptie's : . De ouderlinge verbiuding

-van letters eu woorden heeft op de/.e steeneti dikwijD geeu

jbeteekems voor de lezing. alleeu wurdt de duidintr er

, moeielijker door. Teclniiscb. dus van steenbouwers staud-

s punt bekeken. is er wel wat voor te zeggen, omdat de

„sfabiliteit van de inscriptie er door bevorderd wordt. Een

, alleeu staande letter splintert gemakkelijker dan waimeer

,die letter oj » een of andere wijze verbonden is ’. Dit is

nu ook op dezeti steeti van toepassing.

Behalve de ,kaliiuab” (yeloofsbelijdenis I, de A.jat oel-

koersi (troon vers) en andere koranteksten. kon scbrij ver

van dit opstel met beliulp van Habib Tjoet op een del-

steenen bet volgetide ontcijferen

:

, Soeltan Mu'Aroef Sjab, overletlen in den uacbt van

Zomlag den 22ste van de tuaand Djoeiuada’l-acbir van bet

jaar 917 na tie Hidjrab des Profeets” = IS September

loll i).

Merkwaardig is t. tbit de vader en tie grootvader van

dezen soellan Ma'Aroef Sjab in bet graikhrift beeleuiaal

niet genoemd worden, wat toeu antlers tot- It gebruikelijk

was. Wie tie vader vail soeltan Ma'Aroef was. vitiden wij

eehter terug in bet grafsebrift van zijne doehter, dat wij

direct hieronder zulleu bespreken.

Bedoeld graf van soeltan Ma : Aroef staat bij tie tegeuwoor-

1) Volgens uieiledeeliug van den lleer J. P. Metjuette nan den

Heer J. J. de Vink klopt de dug niet, wat wel meer voorkomt „Zonda<j’'

zou dan moeten zijn „I)insdag".
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dige Atjehsche bevolking van Pidie bekend onder den naam

van ,Kramat 1
)
Teungkoe di Kandang”. terwijl zijn grafsteen

,Batoe terbang” wordt genoemd De veronderstelling werd

daarom gemaakt, dat bedoelde steen van elders op de Tjot Kan-

dang zou geplaatst zijn, dock deze veronderstelling mist alien

grond, daar soeltan Ma^Aroef Sjak identiek is met den inmeer

genoemd kandschrift voorkomenden Soeltan ila'Aroef Sjah.

Het tegenwoordig geslacht in Pidie had geen dauw ver-

ruoeden, dat eertijds hun laud door zelfstandige soeltaus werd

geregeerd, van daar die fantastiscke namen voor ket graf

van een kunner voormalige vorsten.

Behalve de ,Kramat Teungkoe di Kandang" werd door

de bevolking een gravencoruplex in de gampong Sanggeae,

—

eveneens in het landsehap Pidie, — aangewezen op den linker-

oever der Kroeeng BarOh ( Pidie-rivier) tegenover de uieuseu-

git Raja eu ongeveer een kilometer ervan verwijderd. Sleekts

een klein tipje van een grafsteen was nit den grond ziehtbaar,

doeh dit was voldoende voor den Beer de Vink om tal van

mooie geornamenteerde grafsteenen te voorsekijn te doen ha-

len, waaronder een paar gave ,batie nisam” •) van zandsteen,

die. behalve artistiek geornamenteerd. geheel bes(direven zijn.

Hoewel ’t de gewoonte is om graven van voornunien

altijd iets hunger te maken ilan die \an geringen, waarbij

de boven de oppervlakte van den grond uitstekende oplioo-

ging eenigszins wordt afgerond. lagen de steenen ongeveer

8 d.M. in den grond; vernioedelijk door aanshhbing in den

loop der jaren veroorzaakt, daar de rivier hier jaarlijks

buiten bare oever^ treedt en een laagje slid aeliterlaat.

Door die sliblaag znllen vermoedelijk die steenen gespaard

zijn gel,level), daar de gebezigde -teensoort wel gemakkelijk

te bewerkeu is, doeli ook uu weinige jaren reed - verweert.

De opgedolven steenen blijken atkom-tig te wezen van het

graf eener prinses met name , Poetrbe Balee" :;

).

1) Zie Dr. Su. H. „ile AtjcheiV >1]. I biz 14a.

- Zie Dr. sin. 11. „ile Arjeher-'’ DI. I bl/. 47'2 en 477 .

>) Bale'"' — weiluwe c,f gi-eli"i'len rrouw.
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L it het grat'sclint't, bestaande nit door elkaar gestrengelde

woorden met gestvleerde Arabisehe letterteekeu' liebbeit ivij

kumieti ontcijferen :

.
poetrde .Baled. doc liter van soeltan Ma'Aroet' > jah, zoon

.van Solojman Xoer. overledeu op Woensdag den J'Bteu van

.de niaand Moeharam 970 van de Hidjrah des Protects’’. *)

Hier hebben tv
ij

dus een grafsteen vail de doehter van

soeltan Ma~Aroet S.jah. die kaar vader otigeveer 50 jaren

overleefde. Tevens blijkt. dat Solojman Xoer de vader was

van soeltan Ma'Aroef Sjilh.

Waavom de namen van den vader en den groot vader van

soeltan MaXAroef Sjab niet vermeld warden op /.ijn graf-

steeu, meet veruioedelijk toegeschreven worden aan het feit,

dat er geen plants meer op dien steen overldeet ocu die

namen te vermelden.

\ eel overeenkomst vertoouende met de gevonden graf-

steenen tier oude soeltans van Pase-Samoedra, zal M.rAroef

>j fill's graliuomiment ook tvel.wat de Heer Motpiette zoo

karakteristiek uitdrukte. — . 1'abriek^werk geweest /.ijn nit

ber huidige Brit*ch-Indie (,De GratVteenen te Past* en Grissee

vergeleken met dergelijke monnmenten uit Hindoestan

lijdscdtr. l»at. Lieu. K. en W. deel LA all. -_>-(* >. Met de

mtgebeitelde koranteksten reeds van te voren vervaardigd,

werd een plaatsje opengehouden voor de namen en den datum

van overlijden. welk opengelaten plaat-je met voldoende

ruimte blijkhaar aanbood om al die namen te hevatten.

Daar Poetroe Balee's grafsteen natnnrlijk een . ni-sim iniing”

is met aan beide zijden, op de grens van kroon hi romp,

“) Hoevvel 'le Com mi-isie van pniwult ie< /it-h nn-r doze en eenige

andere lezingen niet geheel kail vereeitigeu, lieetf /ij totdt gemeeud dit

stuk, vvaarin veto nieuwe geziohtspunteit voor de ge^ehirdeiiis van

I’edir voorkomen, ongevvijzigd tot plaatsing te moeten aunbevelen, oni-

reden zij zelf voorloopig nog met in -taat is de juiste lezingyn dier

grafschriften te verschaffen.

Tydschr. v. Jnd. T.-, L.- en Yk., deel LVIII, afl. I- 3
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wijd. uitstaande krulversieringen. welkc den imam dragen

van oorsieraden isoebang), beeft de -weenhouwer op doze

, soebangs’’ nog de nainen van liaar vader en grootvader

weten te wringen.

Behalve bovengenoemde graven werden tot na toe nog

in bet landsehap V Moekims Tjoeuibn', bij bet bekeude

Keumala, twee be^cbreven grafsteenen gevonden; e'en van

eeu soeltan en de andere van eeu sneltaus stedebouiler of

.Keudjroeen” (waarover later nieer). dorh waar de jaartallen

geheel op outbreken, zoodat v.ii betrekkelijk geeu waarde

voor (lit opstel bebben.

Overal werd te verge.-te bier in Pidie naar soeltanegraven

gezoebt, waarbij de lioofden niet mtbleven met bet verleenen

van bnnne medewerking. Tal van b^-rdireven 'teenen wovden

wel aangetroffeu. doth bet gesehrevoue behePdo slechta

.kalimab’
-

en korantek-ten.

Het valt daaroin bard te betwijfeleii of wij bier in Pidie

nog wel meer beschreven soeltamgraven zulPu nantretfen.

die meer lir-bt in de dni~ternis knnum \\ erpen, zoodat \\ ij oqs

voorloopig moeteil tevnden stelleu met bet bovenbe-icbivveiie.

Wie Soliijnian Xoer wa-. die in bet midden drr lbe eeuw

geleefd moet bebben. i~ moedijk nit te makeii.

Pbtjoet Meurah. weduwe van To-ankne Mai hmoerl. dorh-

ter \an T. Pakidi Dalam van Pidie. de eemge At|e!iM he

vronw. die v rij good op de linogte \au Atjeh'- verleden.

beweert. dat soeltan Ma^Aroet S|ah een Pa^e - ( bo prins wa^

betgeen niet zoo onu aar--eliijuli|k i-.

Hij znu n. 1 een sif-tamineling gewee-r zijn van Hvahnn

Papa, een der zonen van Abmad Perm idala Perinala. \ oor-

komende in de . llikajat J!adja: I’a-e".

Het verband inoeten «
ij

nu nog /o.-ken. op welke wijze

een PaVscbe prill- op deli troou van Pi,) if: lmelr kuinien

zitten.

Ook mil tL* wt-tfii. wip .iunili|kM,plt-iu Almmd IVmuulala
I ermala yjiii Soinjuiai] Xn“r znu nt-tciinnieii.



'Vij vluubhg de oudste gesehiedenis van het vij k Samoedra

—

Pase nagaan, omdat zij ook eenigszins sauienhangt met die

\ an Pidie

Door verkeerde voorlichting van een Arabier, die op een

der in 1884 gevonden grafsteenen in de Pase-streek, meeude

te lezen het grafsehrift van eenen soeltan Al-Hin, zoon van

soeltan Al-Abid enz. be eft de Heer Cf. P. Rouffaer in de

.Encyelopaedie van Xed. Indie ’ beproefd een gesehiedenis

van Samoedra — Pase vast te stellen. o. a, op biz. 209 eerste

kolom dl. TV van die Encyc-lopaedie vsordt gezegl: .sub. 4.

-S. AI-Abid. of (VlAebmad.

,13.. — Id... Ook zoon van 2, (8. Malik ath-Thahir

.of Mohammad I). Onder hem. dus in + 1370. wordt

.Samoedra aan vorst Hajam Woeroek van Madj.ipahit otider-

..lioorig. Sub. 5. S. Al-Hin 13.. — 1405. Zijn graf is te

.Samoedra en dat zijner sultaue. Wordt uvervallen. door

.den radja van Xakoer (Pedir). en snenvelt (Groeneveldt.

-Notes biz. 89). Het is echter ook mugelijk. dat S. Al-Hin

.en de laatst bedoelde vorst van Samoedra twee verschillende

.personen waren. Sul). ft. sultan (naam onbekend) 140.}

—

.1412. Is een visseherman. die /.icb als boeloebalang op-

- werpt. en Xakoer verslaat. waarop hi] de weduwe van

.5 — dus de te Samoedra hegraveiip sultane ? V — hunt.

-Onder bem komt in 1 4 ' > (
> ,

de (.'hiuee^che ge/ant Phong Ho

-Voor bet eerst te Samoedra en/.” . Hierin beett de Heer

H. P. Itouffaer z.ich vergist”. zegt de Heer J. P. Moijuette

m zijn . De Eerste \ orsten van Samoedra— Pa-e’, 1
)
en

debt dit als volgt toe:

,De juiste lezing van den -taniboom op dien steen werd

--edert gepubhceerd door Prof. Dr. O. Snom-k Hurgronje

-in zijn inaugureele [Dole, nirge-pruken op 23 .human 1 '. * <
* 7

.

,eonstateerende, dat de hegratene was een vrouw en wel

,een dochter van soeltan Zain al-Abidin, bin as soeltan

,Ahmad, bin as soeltan Moehnninnid, bin as soeltan al-

. Malik Saleh”.

1) Itapjiortea van den OudheidkundispUi Ihenst ill Xed. Indie 1‘JlH.
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In verband met betgeen thans bekend is geraakt door

de gevonden graven in de Pase-streek, kunnen vrij zeggeu.

dat de eerste Moh. soeltan van Sauioedra-Pase was Malik

al-Saleh, overleden in 696 A.H. of 1297 A D. eu opgevolgd

door zijn zoon Moehammad of ook wel genoemd Malik al-

Thaliir, overleden in 726 A. II. of 1326 A. D. Deze werd

weer opgevolgd door zijn zoon soeltan Ahmad, die tot 1345

A. D. regeerde: in de hikajat Radja

2

Pa-e, zooals boven reeds

vermeld, Ahmad Permadala Permala genoemd en die vader

was van 30 kinderen.

Onder de regeering van soeltan Ahmad’s zoon eu opvolger,

die soeltan Zain al- Abidin beetle, brak er een oorlog uit

met den soeltan van Pidie. waarbij Zain al-Abidin in 1405

sneuvelde in een gevecbt. ]

)

Vermoedelijk geene mannelyke nakomelingen acbterlateude,

werd Zain al-Abnlin door zijn doc liter 5
) opgevolgd. die in

831 A.H. of 1428 A. I), sti erf. Zicli tegenover bare vijanden.

w. o. den soeltan van Pidie. zwak gevoelende. luiwde zij uiet

een van bare panglima s. een gewe/.en viascber, die de flood

van Zain al-Abidin wist te wreken door Pidie te ver.-laan.

Volgens ile Chineesuhe kroniekeu, uaar aaideiding van

bet bezoek van Cheng Ho in 1415 en 1 131 aan Saiuoedra

—

Pa-e. werd deze gewezen lisselier en panglima van Zain

al-ALidiu's doeli'er. in 1412 door haar zoon •*) gedood, die

daarna als vovst regeerde.

Xadat r.die door de Pase'ers was vedagen, ongeveer in

14<i5 — 1406, zal een Pase’sche prins aldaar wel als soeltan

zijn opgetreden oni er tevens ook den Plarn te verbrenlen.

van daar dat Ma Hoean in 1416 zegt. dat bet staatje pas

in opkomst was en dat bet Samoedra's opperboogbeid crkende.

8oeltan Ma'Aroef 8jab van Pidie zal daarom ongetwijfeld

een vor.-t geweest zijn nit de Samoedra — Pase’-ehe d\ mi-tie,

1) Groeneveldt, >’ote- til/. Mi.

Z) Een tijd lane aange/ien \uor Seiran Al-llin.

.-i Zoon uit een von; lnn\eli|k.



Oe regeeringen vail de verschillende vorsteu van Pidie in

de lode eeuw znllen zich wel gekenmerkt liebben door

Moedige oorlogen met Iiunne naburen en onderlinge twisten

van kroonpretendeuten

YVij znllen bier later zien, dat _ I'liistoire se repete".

l it liet in Biloej gevonden graf-adivift hebben wij kunneii

opmaken, dat de eerste bekende soeltau van Atjeh Moetliaffar

Sjah was. die in 902 A. H. of 1497 A. D. stierf, tenvijl bij

zeker wel dezeltde persoon zal geweest zijn. die in bet door

Dr. Djajadiningrat gepubliceerde oude bandselirift voorkomt

onder den naaui van Moetliaffar Sjah. docli hieriu wordt

bet jaar 919 A. H. als zijn sterijaar genoeuid in plants van

902, eene vergissing waarop men in Maleische krouieken

niet zoo nauw moet letteu.

Dat Atjeh in bet begin van loUO. als onderboorigbeid

van Pidie, zou bestnurd zijn door een vrijgemaakten slaaf,

—

waarvan de Portugeeselie krouieken meldmg maken,— iets

ongerijmds is. bewijst bet graf te Biloej reeds voldoeude,

terwijl bovenbedoeld bandselirift. dat de toenmalige lieer-

schers van Atjeh en van Pidie nauwkeurig noemt, er ook

heelemaal niet op zinspeelt. Hierboven reeds werd met een

enkel woord veruield. hoe de Portugeezen vennoedelijk aan

dat praatje zijn gekomen.

De in het hamlsehrift geuoemde vader en grootvader van

soeltan Moetliaffar Sj frit komen niet overeen met de nameu

in ’t grafsehrift veruield.

Yolgens het handschrift had Sjah Maehtnoed bij een

hemelprinses, die hij bij t bad verr.iste en waarmede liij

trouwde, twee kinderen. een zoou en eeue docliter met name

Solbjman en Poetri Arkiah.

Zijn broer Ifadja Mohammad was eveneens met eene hemel-

prinses gehuwd, welke hem een zoon en eene doeliter baarde,

resp. Ibrahim Sjah en Sapiali genaamd. Ingevolge den wil van

den grootvader Mansoer Sjfih van het rijk Lamri t) trouwde

1) Zie noot 0 omleraan biz. 20. Lamri — Larnbri.
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Sol ojinan met Sapiah en Ibrahim Sjah met Arkiali. Solojman

Sjtili had tot zoon Moethaffar Sjah en Ibrahim Sjah's zoon

heette Inajat Sjah.

Yoorts lezen wij nog in de Hikajat: .Adapoen radja

,Moethalfdr Sjah jaug si ajah si boeuda dengau radja

,
Moenawwar Sjah itoe beranakkan radja Sjamsoe Sjfih’’.

Hier wordt Moethaffar Sjah opgegeven als een voile broer

van Moenawwar en als de vader van Sjamsoe Sjah, terwijl

hij elders in de hikajat weer als een broer van dezen laatsten

vermeld staat. Dit klopt dus niet

!

De ouders en grootouders van soeltan Moethaffar Sjah heeft

de auteur van de Hikajat in zoo’n legendarisch kleed gewikkeld,

dat gerust aangenotnen kan worden, dat hij er of heel weinig

van af wist, of nameii en feiten met elkaar venvissekle en ver-

warde. We znlleu hier onder zien. dat dit laatste het geval is,

en daarom zullen we het verhaal maar verder volsren.

Yolgens de hikajat verdeelde de rivier het land in twee

rijkjes: Dar-al-lvamal onder soeltan Inajat Sjah en Makota

Alam onder soeltan Moethaffar. Beide vorsten geraakten met

elkaar in strijd. die tientallen van jaren duurde. Door een

list werd eindelijk soeltan Inajat Sjah overwonnen en maakte

soeltan Moethaffar Sjah zicli meester van het rijk Dar-al-Kamal

om zoodoende het rijk Dar-al-islam of Atjeh 1

)
te stichten.

1) Voor ’t eerst wonlt de muim Atjeh in de gesohiedenN genoomd,

dus mm liet eind \ d lie eenw. Yemelijk uok
i;
liet soeltanaat v. Atj.’

/

Id/. 14*2 mint 1) underlain, waarin Dr. l)|iijadiniiignit zeet : .In Iiovcnver-

meld stuk van den liver Uout'faer (L’erroleiim in I'erlak 1111— pjso*

en/.) pruresteert lip te reelir teireii i!e Ijewering van prut'. Srhle^el in

diem (leogr. \. \VI in T’oung I’ao lie s, \ 0 1. II p. Imp Watir A
stempelt tut „(jttite right liet aar/elend uitgespmkeit vermoeden van
Takakti-u in ilieii-. uitg.ive vail I-t-insr, dat I-tAngS O-.hen Atjeh
zou zpn III. a. w. dat de naam Atjeh lends ~ i.ne \ ] > vuorkomt!
l’ruf. Kern dual entegeti had er, en naav niijne nie.-mng volkomeii
tereeht, Shan = Siam in lieikend, en Kmitt'uer tin rto pr. S. een andere
maar lmiten alien twijt'el staiunle pi iats nan te «i|/eii, want de naam
Atjeli vuorkomt tu-'chen Ton en l.um A. I). Trmtwens op p. -a, 7 ter-

zelider plants.; zegr prof. S-lileifid zeltj d.it er geen Clnneese], berieht

is over Arjch vron^r dan Id

I

s'”.
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Ilrj vvordt ua zijn dood door zijn zooii soeltan Ah Moegliajat

'•jah opgevolgd. Deze had twee zuster' met name Kadja

Mas en Siti.

Toen soeltan Mu"A rot4 >j;\h van Sjihr Doeli
(
= Pidie

zie biz. 24) dat vemam. zoml hij eeu .seulangke" (gmseheu-

persoon bij hu well) ken) J
) naar den >oeltan van Atjeli om

een dier pnimes^en ten lmwelijk te vragen. Soeltan Ali

Moegliajat isjah gut daarop een afwij/.end en beleedigend

antvvoord n. 1. dat soeltan Ma'Arnet Sjah van lage geboorte

was terwijl zijne zimters van hemelprinsessen alstamden.

Soeltan Ma'Aroef Sjah van daarover zeer verbitterd en

zwoer bij God, dat iudieii hij bet rijk Atjeli niet ten ondev

braeht en soeltan Ali met zijne znsters gevungen uam,

hij hier op aarde niet meer wilde huwen. Met al zijrie

oeleebalangs en een groot leger van volgelingen, waarbij

tal van olilanteti en paarden. trok soeltan Ma'Aroef Sjah

naar bet rijk Atjeli om aldaur den vur-t te beoorlogen.

Aan den bovenloop van een nvier bij den voet van de

Goenong Kalasa Intan. Par al Safa--) genoemd. bivakeerde

het leger van Soeltan Ma'Aroef Sjali.

Soeltan Ali Moegliajat Sjah had mtus<eken gelegenheid

zijne oeleebalangs en volgelingen te verzamelen om het

leger uit Pidie te hestrijdeu. l*e gelegenheid om Ma'Aroef

Sjah slag' te leveren. hood zn h aan. toeu de Pidieers in plants

van te waken -diepen. Soeltan Ma'Aroef Sjah met zijn leger

werd -lapende overvallen en geheel verslagen. lal van

oeleebalangs warden gvdood ot gevaugeu genoiueu zoodat

de sueltan van Pidie sleelits met een klem gedeelte van

1) Zie ook „.le Arj.'-her,", dl. I. Bb. H

*2) Welkt1 phuit^ hiei'mede bodotdd wovdt, is niet uit te nifikoii.

Vrrmoodeiijk ip.degrn aan den bo\enloop van <le Kru«*<*m? Lam Xga,

die in do lvoetilu Lii^ienn t
< * i‘. Atjeli' uinnondt, daar her leger van

MaAAroef Sjah den weg lung- het -trand u’e\ulgd /al liehben ; de

weg over de water-cheidiug /ail in dien tjjd to \eel moeilijkiiedon

voor eon leger met paaiden en ulitanteii liehben upgele\erd. De

tuieneng Kalasa fntan L dus een uitlooper van deu Luudberg.
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zijn oorspronkelijk leger ternauwernood weer zijn gebied

kon bereiken.

Soeltan Ma'Aroef Sja.li werd opgevolgd door ziju zoou

soeltan Ahmad, doc-h deze vorst wist zieh niet bij zijue

ouderdanen bernind te ruakeii.

Xa het gevec-ht bij Dar-al-Safa wareu tal van Pidie'sc-lie

oeleebalaugs in Atjeli gevaugen gehoudeu, die veelvuldige

bezoeken outvingeu van familieleden uit Pidie. Van die

familieleden en andere bezoekeode Pidie'sclie oeleebalaugs

vernam soeltan Ali Moeghajat Sjah, dat het volk aldaar

lioogst outevreden was over liutmen vorst. Zijn hulp ward

zelfs ingeroepeu om eeu eind aan Ahmad’s regeering te

maken. Daar voelde de soeltan Ali Moeghajat Sjah wel wat

voor, omdat hij niet tevreden was met den Ma'Aroef Sjah

toegebrachten nederlaag, eu hij ook den smaad op deu

zoon wilde wreken

Een groot leger met olifauteu en paarden werd door

soeltan Ali Moegbajat Sjah uitgemst en een nival gedaan

in het rijk Pidie. Van uit een Imogen top ,Soeroekam

Djamil” J

)
zag hij Pidie liggen. tenvijl overal de vaandels

en vlaggetjes van zijue Atjehsche oeleebalaugs wapperden.

In plaats van tegenstand te bieden, sloten zieh de oeleebalaugs

en bevolking van Pidie bij het leger van den soeltan tan

Atjeh aan.

Tevergeefs riep soeltan Ahmad Sjah middels geweerstho-

ten zijne onderhoorigen op, die hem verweten, dat hij o. a.

indertijd in Atjeh ook niet mee had gevoehten, zoodat zij

nu op him heart er versehoond van wetisuhten te blijven.

Met 400 mail, die hem trouw gebleven wareu. bnod soeltan

Ahmad een zwakken tegenstand, en moest ten dorte vlucliten

naar Meureudoe. \ an daar deed hij nog eeu poging per

prauw om ziju gebied te liervriuneii. dorh hij vond zijue

1 )
De Soeroekam Djamil moet een van de lioogste toppeu ivezen

van het heuvelland der V moekims Laiveueng; dit nij-,t er op, dat

Ali .Moeghajat ook den ire; Iangs het strand gevolird Ueeft.
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•-ersterking en paleis reeds door Soeltan Ali Moeghajat S.iah

bezet, die voorloopig zijn zetel daar vestinde oni bet bestuur

in Pidie. dat ouder soeltan Ahmad in <le war iva< geloopeu.

behoorlijk te regelen. De oeleebalangs. die hem liulde kwa-
meu bewijzeu. werden in bun oorspronkelijk gezag bevestigd.

tenvijl degenen onder hen. die zieh niet aan zijn gezag wilden

onderwerpen, werden gedood. Toen alles reed-; behoorlijk

geregeld was. were! een Atjeh-ebe oeleebalang als stede-

bouder van Pidie aangesteld en trok soeltan Ali Moeghajat

itijab weer naar zijn land terug". zegt de bikajat in liet

bandsebrift: van soeltan Ahmad wordt niet tneer gerept.

Daar de inval van den soeltan van Pidie m Groot-At.jeh

vuor Ma~Aroef's dood in 1511 heeft plants gebad en soeltan

Ali Moeghajat Sjah pas in 1521 Pidie veroverde, hetgeen
''v

tJ
uit de Portugeesebe kroniekeu weten. klinkt Itet verbaal

in bet bandsebrift eenigszius onwaarscbijnlijk. als zonde de

eerzuehtige Ali Moeghajat S.jah mini tien jaren gewaeht

bebben, otn zijne wraakplannen te volvoeren, tenvijl hij toeli

geen reden had om wraak te neinen, daar Ma.XA.roef volgeiis

bet verbaal de nederlaag heeft geleden.

Het vinden van soeltan Moetbatfar SjahV graf in Biloej

(IX Moekiuis), wijst er eerder op. dat deze vorst beett nioeten

vluebten en in zijn vlucbt in bet jaar I4'd7 onzer.jaartellmg

is overledeu.

rbau? moeten we weer enkele soeltansgraven bebandeleu,

om de vernioedelijke gesebiedenis van Atjeb en Pidie te

kunnen vaststellen.

In de z. g. Kandang XII te Ivoeta Radja. in bet kainpe-

uient van bet 3e Bet™ Inf16
, treffen wij liet grafmonument

van soeltan Ali Moeghajat S.jah. zoon van soeltan Sjamsoe

bjali.*) Als sterfjaar wordt vermeld 12 Doj hidjah 93t5 A. H. =
7 Augustus 1530 A. D. Ook bet graf van zijn vader soeltan

Sjamsoe Sjah, bekend onder den imam van ,Koeboe Pbteu

Meureuhom” werd te Ivoeta Alain gevonden. Soeltan Sjam-

*) Zip: Ouilheidkumlisr Ver-ln*; *2'* kwnrtnal I'll 4. Tiijlage O.
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soe Sjah, zoon van Radja Moenawwar Sja.li. overfeed den

14 Moeharram 937 A. II. = 7 September 1 53<4 A. D. das

preeies een maand na zijn zoon.

Hierboven wercl reeds medegedeeld, dat in uieergenoemde

Hikajat soelrau Moetliaffar ?\jah een voile broer van Moe-

nawwar Sjah genoenid wordt en dat Moetliaffar Sjah de

vader was van Sjamsoe >jah (zie biz. 38). Dit zal wel eene

vergissiug wezen. eu moeten luiden: ,Sjamsoe Sjah was de

zoon van Aloenawwar Sjah, die weer een voile broer was

van soeltan Moetliaffar Sjah", hetgeen dan met fie opsehriften

der soeltansgraven zou kloppen.

Op bet grafuiomunent van den bekenden I’oteu Meureu-

liijm Daja, gelegen aan de onde Koeala Daja. lezen we

:

, Soeltan Salafhin Ala'ad-din Ri'ajat Sjah, zoon van soeltan

Inajat Sjali, overleden den 7eu Radjab 913 A. H. = 12Xo-

vember 1508 A. L).

Soeltan Moetliaffar Sjah van Atjeli, soeltan Ala’ad-din

Ri'-'ajat Sjah van Daja en radja Moenawwar Sjah wareu das

broers van ellcaar.

Voorts were! nog te Ivoeta Alum een graf gevomlen van

Radja Ibrahim, zoon van soeltan Sjamsoe Sjah, overleden

den 21 Moeharram 930 A. II. = 30 November 1523. Dit

zal soeltan Ibrahim geweest zijn, betloeld in de Portugeesehe

kronieken. en een tijdlaug geidemiticeenl met zijn broer

soeltan Ali Moeghajat Sjah. rf

In verband met bet bovenstaande kunnen wij tlians bet

volgende vaststellen

:

Ongeveer in het midden van de 15e eenw regeerde als

vorst van Lamri of Lambri soeltan Inajat Sjah. zoon van

Abdallah Almalik Almoebin. die vennoeilelijk den I-dam

er heeft ingevoerd. Soeltan Inajat Sjah had drie zooms le.

Soeltan Moetliaffar Sjah. later zijn opvolger. 2e. Soeltan

Salatliin Ala'ad-dm Ri'-’ajat Sjfdi. die over het oebergte

naar het Mi-ten trok, met een rfot de Kroeeng Lam Beusoe

1
)

lift sultiinaat van Atji-h, lilz. 112.



afzakte en liet rijk Da.ja stiekrte, terwijl bij er ilen Islam

invoerde. x
) 3e Moenawwar Sjali (V)

Onder de regeenng van ^ueltan Moetlmttar >jah deed

soeltan Ma'Arotf Sjab van Pidie. vermoedehjk aan liet eind

van 1496 of heel in bet begin van 1497 4 l>. rtmt een grnot

leger, waarbij vele paarden en oh fanten iugedeeld. eeu inval

in Atjeli proper. Moethatfar Sjali. vor<t van een rijk betrek-

kelijk pas in wording, leed de ntderlaag en inoest vluchteu

naar liet binnenland, alwaar bij te Biloej den 14 Mairt

1497 A. D overleed en begraveu word.

Volgens de verbalen van de Portugeezen. zmi soeltan

Ma'Aroef Sjab in 1497 ala overwmnaar van (Iroor Atjeli

twee gewezen slaven ala atedebouder van Atjeli en liet aan

Atjeli ouderhoorige rijk Ihija liebben naugesteld Te voren

liebben we reeds gezegd, dat dit zeer onwaaraeliijulyk klinkt,

terwijl toch ook de vorst van Daja, broer van Moethatfar

Sjab, tot 1508 A. D. m zijn rijk lieeft gerogeerd.

Mogen we de Hikajat in bet bandsebrift gelooven. dan

zou soeltan Moethatfar >jfih zijn opgevolgd door zijn neef

Sjamsoe Sjab, zoon van Moenawwar Sjali (deze imam dnidt

alles bebalve een slavenat’koni-d aan).

Daar de imam . Atjeb"’ ongeveer nit dien tijd moet datee-

ren en in verband met de afleiding van dat vvoord n 1. van

, Atji" (oudere ziHter of oudere niebt), ) doet dit ons de

missebien niet te gewaagde eonjeituur makeii, ,dat soeltau

1) Du legonde vim Dnja luidt
:
„Ken zoon van den soeltan van

Arjeh kwam met een \lot dr ri\ier at/akken. Op een grgeven oonen-

blik rnakte dat vlot aan den "t‘ond va^t. Xiettogenmiande alle laugelijko

kmeht'-im-jianningeii kon de Prin« z.ijn \ naituig niet lu* ki iigeti, waarop

lnj wanhupig riep: „ Paj a liana oepaja lo" ik went er "een rami nicer

op). Hij gill" aan wal on -tielitte er een rijk, alwaar de I-lam word

ingevoenl. _Xaar zi]ii aitroep word dat rpk Paju "eiioemd .

l'it verliaal teekende ik indertijd op te I’oelo Paja, alwaar ik in

1 ill.-i als Civiel Gezagliebber optrad.

~ Zie tnijn „ A tj ehwli r ziple indiotrie biz. •' on ouk „Het soel-

tanaat i.m Atjeli” biz. 145 underaan.
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Ma'Aroef Sjah zijne oudere zu-tev met het veroverde rijk

Lamri of Par ai-Kamal beleende.

AVaar de vooruuders van ALPAroef nit Voor-lndit* afkom-

stig waren, zal men vermoedelijk nog het woord . Atji” in

plants van liet latere Atjeksche woord .da’’ voor oudere

zuster. in dien tijd gebruikr hebben. A Is streuge aaulntugers

van het Abdntmniedanhine. dat alleen het .zwaardleen”

erkent, zal het volk die zuster sleehts in naam als hun

souverein erkend hebben. terwijl in haar plants haar zoon

Sjamsoe Sjah in werkelijkheid regeerde. Aloenawwar Sjah

zon dan een zwager geweest zijn van soeltan ALPAroef Sjah

vazi Pidie”,

Soeltan Sjant'Oe Sjah. die dm in 1497 aan de regeering

kwam. hail twee zooms Ali Moeghajat en Ibrahim.

Te O'ir'ieelen naar de krijgsroeriistingen tegen Atjeli en

het gevonden grafmonumeiir op de Tjbt Ivandaug meet

Pidie zijn bloeitijdperk gehad hebben onder de regeering

van soeltan ALPAroef Sjah. Xa zijn dood op den IS Sep-

tember loll A. D. werd liij, volgens de Hikajat opgevolgd

floor zijn zoon soeltan Ahmad. Op biz. 209 tweede kolom,

dl. IA* van de eneydopaedte van Ned.-Indie zegt de Heer

Iloulfaer, dat van 15 111 — 1518 een zoon van den soeltan

van Pidie, doth geboren Pase’er ah soeltan in het rijk

Santoedra-T’ase regverde : een zoon van Soeltan Ala'Aroef

Sjah zon (lit dan moeteii geweest zijn. Hierdoor zouden wij

een aanwijzing meer verkrijgen, dat Ma'Aroef Sjah van

een I’ase’schen prills ahtamde.

Soeltan Salarlun Pu'ajat Sjah van Daja stierf, zooah we

te voivu reeds vermeld hebben. in 1 5l>-\ en werd opgevolgd

door zijn zorni. wiens naam in geen enkele kromek getioeuid

wordt. Bebalve die zoon, die lieui opvolgde. had de vorst

van Daja eene docliter. met name Siti Jhtwa.

De jeugdige prin- Ali Aloghajat Sjah vroeg Siti Hawa
ten huwelijk. doeli werd door haar broer afgewezen. daar

Ali Moeghajat Sjah toedi een zoon was van een aan Pidie
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>nderhoorigen vorst en hij dus oeen parti] was voor zijn

ziister. Diep daarover beleedigd. zoti liij up wraak : een

leger werd uitgerust om Daja te tnehtigen, en toen zijn

vader er zieli tegen verzette, werd deze gevan<>en "enoiuen

en gedwongen de regeering over te dragen aan zijn zoom

Sjamsoe Sjiih stierf pa< in 1531. dus nog lang na zijn

gedwongen abdieatie. Onder den naarn van Soeltan All

Jloeghajat Sjah deed liij ongeveer in 1520 een inval in

Daja: het rijk werd verorerd en de soeltan verjaagd. tevens

natu hij Poetrbe Siti Hawa als braid mede.

Eenig-zins verward. kunnen wij dit alles weer terug-

viuden in de Hika.jat van het liandschrilt. Uok daar wordt

de prinses >iti genoenid. waarom een strijd tnsschen twee

rijkjes outbrandde.

Toen in Mei 1521 een Portugeesehe vloot onder Jorge

de Brito voor Atjeli werd verslagen (Zie hiervoor biz. 20).

vooniamelijk door het beleid van Radja Ibrahim hroer van

den Soeltan, was Ali Moeghajat Sjah door de veroverde

scdiepen met geselrat in staat zijne huren. zoo noodig.

weerstand te bieden. L)e eerzuoht van dozen energieken

vorst was door al deze veroveringen zoo opgewekt, dat hij

iedere gelegenlieid aangreep. om zijn gelded nit te breiden.

Deze gelegenlieid deed zieli weldra voor.

De bevolking en ondergesehikte hontden van Pidie waren

heelemaal niet te spreken over het wanbe-tunr van -oeltan

Ahmad en hadden er blijkbaar over gesp token in Atjeli hij

bloedverwanten en kennissen. hetgeen ook soeltan Ali Moe-

ghajut Sjiih ter oore kwain.

Dit greep hij aan om zijn z. g. leenheer de gtdioorzaamheid

op te zeggen. Jlet een gmot leger onder aanvoering van

zijn broer Radja Ibrahim, trok hij naar Pidie. Hij midervond

er geen tegenstand. Hoofden en bevolking de regeering van

Ahmad moede, sloten zieli ldj het leger van den Atjeh-elien

soeltan aan.

Soeltan Ahmad vluelitte naar I’a-e. hetgeen voor Ali
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Moeghajat eeu voorwendsel was om out dat rij k aan te

vallen. Pase-Samoedra werd in 1524 veroverd. terwijl Ali

Moeghajat de duar liggende Portugeesche bezetting verjoeg.

Meer uitvoerig. en lrntgeen we ook voor waar kumieo aan-

m men. werd liier op biz. 27 t/in 28 bet een en ander ervan

uiedegedeeld.

Als oorlogsbuit uit Samoedra-Pase iiam soeltan Ali Moe-

ghajat Sjab veruioedelijk mede de groote klok te Ivoeta lladja,

waarvan melding wordt gemaakt in de . Hikajat Malem

Dagang’
-

onder den uaam van . tjakra Dduja".

Deze klok van Chineesch maaksel met Chineescb eti

Arabiseh-Maleisch letterschrift. waarvan "t laatste nog niet

te ontcijferen is. heeft bet jaartal t an aantnaak 1400 A. D. -)

Groot-Atjeli bad in dien tijd nog geene aanrakingen met

de Chinee7en (niet vddr 1018), daartegen Sauioedra-Pase

wel. hetgeen wij bierboven reeds ge/.ien hebben. De bewering,

dat na + 1435 A. D. Samoedra geen politiek verkeer meer

met China bad (Clroeneveldt biz. 9n), zon dus hiennee niet

klojijien. Ook kau die klok geen oorlog-buit uit Malaka onder

de oorlogeu van Dkandar Moeda geweest zijn, daar de Uoestan

as-Salatin er zeker uitvoerig over geschreven zon hebben.

Bij een der gevechten, die tot Pa-e’s veroveriug leidde,

sneuvelde de dappere llailja Ibrahim, de sehrik der Porfu-

geezen. Zijn lijk werd ii:mr Groot-Atjeli overgehracht en

te Koeta Alain begraven. De datum vail zijn overlijden is

21 Moeharrnni 93o A. II — o<> Xovember 1523.

Soeltan Ali .Moeghajat Sjiib, de grondvester van bet Atjoh-

scbe rijk zon vergiltigd zijn door zijn bierboven reeds

genoemde vronw Sin rlawa. om liaar broer. den verdreveu

vorst van Daja te wivkvn. Datum van zijn overlijden werd

reeds boven vermeld. I let graf vail Siti Ilawa werd ook

door den Ileer de Vink gevouden. Zij overleed den 11 Moe-

harram 932 A. II. = (> December 1554.

1) Zie „ I >e Anl-lier-", ill. II bl/. N...

-) IKze Opgave wenl nip floor eon unrwikkelilon Cliiueer verstrekt.
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Met tie vlucht van soeltan Ahmad Sjiih nit Pidie, ongeveer

in 1521 A. D. houdt dus liet soeltanaat van Pidie op te

lip-taan en werd dat voormalige machtige rijk door stede-

liouders van den soeltan van Atjeh bestuurd.

WVtende. dat reeds van oud' de vroiiw in Atjeh een

belangrijke rol in het staatsleveu heeft gespeeld, zal de dot-li-

ter van soeltan Ma'Aroef Sjah. Poetrbe Balee te voren

genoemd. die in Sanggeue begraven ligt, tot haar dood in

976 A. H. inrlued gehad bebben op bet bestuur in Pidie,

mettegenstaande door soeltan Ali Moeghajat Sjah en later

verinoedelijk ook door zijne opvolgers een Atjelisebe oelee-

V-alang als stedehouder aldaar was aangesteld. Haar graf

’»ont voldoende aan. dat y.ij in liaar leveu een zeer belangrijke

j'er-oonlijkheid in Pidie is geweest.

AH stedehonder van den soeltan werden niet alleen

o"leebalangs in Pidie geplaatst, docb ook soeltaustelgen

bwanien voor dien belangrijken post in aamnerking. Aan

bet eind van de ltide en ook in bet begin van de 17de

eemv bestuurde als boot'd vau Pidie een zoon van soeltan

Alidad-din iiiajat Sjah, meer bekeud onder den naarn van

Sajjid al-Moekammal. Een soeltanstelg zijnde, noeinen de

kronieken hem .soeltan lloesein'’.

Oni te weten wie soeltan Sajjid al-Moekammal was. moeten

wij weer terngkeeren tot tie soeltans van Atjeh.

1 an soeltan Ali Mooghajat's zoon en opvolger. Salah

ad-din genaamd. werd op biz. 2d reeds met een enkel woord

vemield. dat bij, volgens de inlaudst lie kronieken een zwak-

ktdiiig was, die niet in staat geacht kon Worden bet rijk

te besturen, zoodat ziju broeder. die als vorst van bet

veroierde Sainoedra-Pa.se 1
)
regeerde, hem onttroonde. Daar

op bet graf vau soeltan Salab ad-din in tie gampong Bitaj

nabij Koeta liml.j a gevonden. bet jaar van zijn dood 2 • 1

SjawwiTl 955 A. H. = 25 Xov. 154^ vermebl wordt en

li In lie liiknjuts gewoonlijk „tjam-tja-lire:i” genoeiml.
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volgens de opgave van de Boestiin as-salatin deze vorst

negen jaren zijn val overleefde, kuunen wij thans aannemen,

dat 8a 1 all ad-din ’s broer en opvolger, soeltan Ala ad-din

RBajat Sjali al-Kahhar, zoon van s. Ali Aloeghajat Sjiih

in ± 1539 A. D. aan de regeering kwam.

Van dezen vorst wordt gezegd, dat hij bet werk, door

zijn energieken vader begonnen, weer voortzette. In de

overlevering lee 1't bij voort als de organisator van bet

Atjehsche staatsbestunr, die de iudeeling van hot volk in

stain men of ka'dm’s !

)
tot stand braclit en ter versterking

van den Islam en oui steun in den strijd tegen de Portu-

geezen, gezanten naar den soeltan van Turkije zond. van

wien hij in de kanongieterij bedreven ambaehtslieden

toegezonden kreeg. -) Eveneens in de Kaudang XII be-

graven, meldt de inseriptie op zijn grafsteeu den datum

van overlijden 8 D.joetnada’l-awwal 079 A.H. = 28 Sep-

tember 1571 A. D. Hij word opgevolgd door zijn zoon

Hoesein onder den titel van soeltan Ali Ri'ajat S.jah. Deze

vorst. eveneens in de Kandang bovenbedoeld begraveu,

heeft tot datum van overlijden 12 Rabi'al-aebir 987 A.H. =
8 Juni 1579 A.D.

Yolgens de ini. kronieken was deze soeltan mild van

aard en liefderijk jegen-* geleerden en andere onderdanen.

Hoewel de kronieken over zijn regeering veel met elkaar

versebillen. kunnen we aannemen. dat hij na den dood

van zijn vader niet zander protesten van den kant zijner

broers de regeering aanvaardde. De Maleiscbe kronieken

vertellen verder uiets van hem. Van Europeescbe zijde vveten

wij eeliter. dat hij den strijd tegen de Portugeezen, door

zijn vader kraclitig aaugevat. voortzette .

s
)

Soeltan Ali Ri'ajat Sjah werd in naam opgevolgd door

1) 7A>i „ile Atjehers’j ill I biz. 4M.

2) XiiMiiann's Bloemle/ing hi/.. 121: van I.angen in .le Bij.tr. Kon.

Inst, b, 111 biz. 837.

3) .llet soeltanaat van Atjeh", biz. 1.77 en 1 3S.
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zijn zoontje soeltan Moeda, een znigeling van vier maunden,

die reeds ua 7 maanden stierf. Xa soeltan Moeda kwam
aan de regeering zijn oom, de vorst van Priaman, zoon

van soeltan al-Kahhar met den titel van soeltan Sri Alam.

De Boestan as-salatin zetjt. dat deze vorst zeer boosaardisr

was, niet kon regeeren en, zooals ook de overige krouieken

melden. na een kortstondig bestnur werd omgebracht. Sri

Alam werd opgevolgd door zijn neef Zein al-abidin, ook

wel Radja Djeinal genoemd, zoon van den vorst van Aroe,

soeltan Abd allah, zoon van soeltan Al-Kahhar, en in 1 ot>8

voor Malaka gesneuveld.

Als wij ,het Soeltanaat van Afjeh” over de regeering

van soeltan Zein al-abidin raadplegen. lezen we daarin,

dat hij zeer wreed was; zonder te voren bloed gezien te

hebben, had hij geen eetlust en bij hield, zoo vertelt een

andere kroniek, ervan ora dieren en menschen tegen elkaar

te laten vechten.

Hij onderging dan ook hetzelfde lot als zijn voorgauger

en werd na eene korte regeering vermoord op den 13en

Sja'-'ban 987 A. H. = 5 October 1579 A. D. In nog geen

vier maanden hebben toeu dus drie soeltaus geregeerd.

De opvolger van Djeinal was soeltan Ala ad-din Mausoer

Sjah. Hij was de eerste vreemdeling, die den troon van

Atjeli beklom. De inlandsclie krouieken weten ieitelijk heel

weinig van hem mede te deelen. Hij was een zoon van

soeltan Ahmad van Pera~. Bij een Atjebsclie invasie in

Pera1 met zijne moeder gevangen medegevoerd, huwde hij

in Atjeli een soeltansweduwe. vermoedelijk een docditer van

soeltan Al-Kahhar.

Volgens Couto, x
)
zou in Augustus 1582 soeltan Mansoer

Sjah een vloot van nit Atjeli naar Djohor hebben gezonden,

welke vloot onderweg Malaka aanviel, terwijl na een ver-

geefsch beleg van Djohor deze vloot ouverrickter zake

terngkeerde.

1) Tiele in de Bijdr, Kon. Inst. 4, V biz. 16 1
,
169 iU.

Tijdscbr. v. Ind. T.-, L.- en Yk., dee! LA III, afl. 1. 4
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Yier jaren daarna in 1586 was Mansoer Sjah van plan

weder tegen Malaka op te rnkken, dock hij werd door zijn

ereneraal. een gewezen slaaf van hem, Mora Ratissa gehee-

ten, vermoord. B
Marsden, zonder zijn bron op te geven”,

zegt Dr. Djajadiningrat, ,plaatst de vermoording van Man-

soer in Mei 1585”.

isa hem, zeggen de inlandsche kroniekeu, kwam aan de

regeering Makota Boejong, onder den titel van soeltan

Ala’ad-din Ric ajat Sjah. Hij was een zoon van soeltan Moe-

nawwar Sjah van Indrapoera.

Nauwelijks drie jaren geregeerd kebbende, werd hij ver-

moord. In de gampong Pande begraven, geeft zijn grafschrft

aan, dat hij den 14en S.ja
cbau 997 A.H.= 28Juni 1589 stiei-f.

Hij werd opgevolgd door den reeds bejaarden soeltan

Ala’ad-din Ri'-'ajat Sjah, rneer bekend onder den naam van

Sajjid al-Moekammal, zoon van soeltan Firman Sjah. Volgens

de hikajat, voorkomende in het vroeger reeds meermalen

besproken handschrift, was Firman Sjah een zoon van soel-

tan Inajat Sjah, den vorst van Dar al-Kamal. Dit zal wel

weer een vergissing geweest zijn, in plants van Inajat Sjah

zal wel bedoeld wezen soeltan Moethattar Sjali.

Sajjid al-Moekammal, door de rijksgrooten aangewezen

om als soeltan te regeeren, zou eerM bedankt liebbeu, daar

volgens hem Radja Asjem. zoon van een dochter van soeltan

Mansoer Sjah bij soeltan Ali D.jala Abd al-djalil Sjah van

Djohor er eerder voor in aanuierking kwam

Aangezien nu Radja Asjem daarvoor te jong en niet

gesc-hikt werd geaeht, aanvaardde Ala’ad-din eindelijk het

aanbod der rijksgrooten.

Dat Sajjid al-Moekannnal. wat zijn leeftijd bet reft, een

kleinzoon was van soeltan Moethattar Sjah. die in 1497 A. D.

is gestorven, kail zeer goed mogelijk wezen, daar volgens

de getuigenis van Eoropeanen .-oeltan Sajjid al-Moekammal

in 1599 en 1602 reecD zeer olid was, en dat hij een zoon

was van Firman Sjah, weten wij niet alleen, doordat het
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door de Boestati as-salatin bevestigd wordt, maar ook door

eene munt van hem en zijn zegel op den brief aau Prins Maurits.

Overigens zijn de verhalen over de troonsbestijging van

dezen vorst zeer verschillend; zelfs die der Europeanen, die

onder zijue regeering of iets later in Atjeh kwamen.

Vermoedelijk stammende nit bet voornaamste en oudste

vorstengeslacht van Atjeh, leefde hij voor de aanvaarding

van den Atjehschen troon in armoede, vandaar de verhalen,

dat hij oorspronkelijk visseher was, veel overeeukomende

met dat verhaal van Samoedra-Pase, door de Chineescbe

kronieken vermeld. *)

In het Chronologiseh overzieht der Atjehsche soeltans (Bij-

lage I, biz. 213 van Dr. Djajadiningrat’s prijsschrift), waarnaar

wij kortheidahalve verwijzen, wordt van soeltan Ala’ad-din

Ri'ajat Sjah nog vermeld, dat hij aanvankelijk in scliijn

voor den ontnondigen [Radja Asjem] kleinzoon van soeltan

Mansoer Sjah optreedt, hem daarna ombrengt, om zicli zelf

op den troon te plaatsen.

Hij geraakt daardoor in oorlog met D.johor.

Sommigen sehrijveu hem ook toe den moord op soeltan

Ala'ad-din Mansoer Sjah, bij wien hij als dapper krijgsman

in hoog aanzien stood.

Soeltan Sajjid al-Moekammal had vier zoons en twee

doehters n. 1. le Maharadja Diradja, die reeds tijdens het

leven van zijn vader stierf, 2e soeltan Moeda, die later zijn

vader onder den naam van soeltan Ali Ri l ajat Sjah opvolgde,

3e soeltan Hoesein. door zijn vader met het bestuur over

Pidie belast. 4e Abangta Meurah Oepah. die te Djohor

stierf. Zijne doehters heetten Radja Poetrbe en Poetroe Radja

Indra Bangsa, de beveling van haar vader. Deze docliter

werd uitgehuwelijkt aan soeltan Mansoer, zoon van Abangta

'Abd al-djalil, kleinzoon tins van soeltan Ala ad-din al-Kahhar.

Hit dit huwelijk tverd geboren Peurkasa Alatu, de latere

Iskatidar Moeda.

1) Zie ook biz. 35.



De regeering ran soeltan Sajjid al-Moekammal kan

merkwaardig genoemd worden. door de komst van ver-

schillende Europeanen in Atjeh. Hollanders. Franseken en

Engelscken vertoonden zich daar onder zijne regeering voor

bet eerst.

Ook bet zenden van eeu Atjehsck gezantschap naar Prins

Maurits lieeft voor ons zijn merkwaardiglieid. Een van de

twee gezanten met name , Abdozamat'’, overleed kort na zijix

aankomst, in Middelburg.

Omtrent de eerste aanrakingen der Hollanders met bet

Atjehscbe rijk vinden wij bet volgende vermeld
: ,Twee sehe-

pen onder bevel van de gebroeders Cornells en Frederick de

Houtman lieten den 21sten Jnni 1 590 op de reede van Atjeh

bet anker valleu. Zij werden aan vanlcelijk goed ontvangen

en men beloofde bun een lading peper. die zelfs gedeeltelijk

aan boord werd gebraebt.

Toen ecbter *le Houtman aarzelde gevolg te geveu aan

des soeltans verzoek om hem in den strijd tegen Djobor

bij te staan, veianderde plotseling de vriendschap m vijand-

scliap. Yermoedelijk zullen de Portugeezen bierin ook wel

eeu bandje meegebolpen hebben. Xadat de Sjabbandar de

bemanning tier scbepen ontbaald bad op allerliande ver-

verschingen, vermengd met bedwelmeiide stoffen, werd zij

onverwac-hts overvallen. Er outstoud toen een worsteliug,

waarbij vele Xederlanders bet leven verloren. maar ook de

Sjabbandar en een deel zijner volgelingen omkwameu. De
onzen bleven meester van de scbepen, maar eenigen, die

juist aan wal waren, werden gegrepen en ontboofd.

Slecbts acht, waaronder Frederick de Houtman, werden

gespaard en zuclitten 2'i maanden lang in Atjehscbe

gevangensehap. Cornells de Houtman verloor bij bet gevecht

bet leven.

De scbepen, van Atjeh naar Pidie vertrokken, werden

ook daar aangerand, maar wisteu /ich den vijand van bet

lijf te houden: onderbandelingen over de loslating der



gevangeuen geopend, mislukten, omdat de soeltan het

grootste dei- beide sckepen als losprijs eischte. 1
)

Paulus van Caerden, die het jaar daarop Atjeh bezoelit.

slaagde er in eeu handelsverdrag te sluiten, al was de ont-

vangst aanvankelijk niet zoo vriendseliappelijk.

Door geheime inblazingeu der Portugeezen, die den soel-

tan tegen ons opzetten, zag van Caerden zick in ’t begin

gedwongen de Atjehselie kust te verlaten. Doc-h reeds in

1601 namen de zaken een voor ons gunstiger keer. De

Portugeezen liaddeu n. 1. een vloot uitgerust, om de Hol-

landers uit de Indische wateren te verdrijven. en daarmede

Atjeh aandoende, hadden zij den soeltan door het stellen

van zeer onmatige eisehen zoodanig verbitterd, dat de goede

verstandhouding was verbroken.

Juist in die dagen verseheuen twee Zeeuwscke scliepen

ter reede. die in last hadden, namens Prius Maurits gescken-

ken en een brief aan den soeltan te overhandigen. Men

werd uiinzaam ontvaugeu, verkreeg toesteoiming tot het

opricditen eeuer factorij, zelfs vertrok met de thnisvarende

schepen het bovenbedoelde gezautsehap van twee Atjehselie

grooten naar de Republiek. =
)

, Combineeren wij mi de Europeesche berichten en de

getuigenissen der kroniekeu met elkaar”, zegt Dr. Djajadi-

ningrat dau krijgen wij het volgende:

„ Aanvankelijk werd soeltan Moeda in Pedir als vorst

(d. w. z. Stedehouder) aaugesteld en soeltan Iloeseiu te Pasei

(de Houtman). Na 1601 werd de vorst van Pedir door ziju

vader als niederegent genomen en die van Pasei naar Pedir

overgeplaatst, waarom eerst de Europeesche berichten -na

1601 van den jongen koning van Atjeh naast den oudeu en

van een soeltan van Pedir sprekeu. gelijk ook de Boestim

as-salatin opgeeft’’.

1) Atchin" bij prof. P. J. Verb, welke bijzonderlieden hij ontleende

aan ,Cort yerhael van'tgene wedervaren is Frederick de Houtman

tot Atclioin
?
\

2j K. S. de Klerck „De A tjeli-Ooi'log" ill. I biz. ,4S.
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Omtrent de afzetting van den ouden soeltan Ala’ad-din

Ricajat Sjah, Sajjid al-Moekammal zijn de Europeesche ert

Inlandsche kronieken vrijwel eensluidend. Geheel de Boestan

as-salatin volgende, zegt Dr. Djajadiningrat in zijn .Soeltanaat

van Atjeh” dan, dat soeltan Ala’ad-din op hoogeu leeftijd

in April 1604 werd onttroond door zijn zoon soeltan Moeda
r

dien hij kort te voren als mederegent naast zich genomen

had; hij overleefde zijnen val een jaar. De nieuwe vorst

nam den titel aan van soeltan Ali Rh'ajat Sjah.

Onder zijne regeering heerschte in Atjeh eene groote

droogte en stierveu vele mensehen tengevolge van het

daardoor ontstaan gebrek.

Yolgens Beaulieu, kreeg Ali Ri'ajat Sjah na eene regeering

van een jaar reeds oneenigheid met zijn Lroer Hoesein. vorst

van Pidie, naar aanleiding van hun neef Peurkasa Alam, dien

wij reeds hierboven leerden kennen en die wegens eene

bestraffing van den soeltan naar zijn anderen com te Pidie

gevlucht was en door dezen niet uitgeleverd werd. toen de

soeltan van Atjeh hem opeischte. Soeltan Ali Ri'ajat Sjah

rukte met een leger tegen Pidie op, terwijl Peurkasa Alam

zich aan het hoofd stelde der Pidie’sche troepen. welke even-

wel weigerden tegen hnnnen wettigen soeltan en opperheer

te vechten.

In Pidie werd dus de souvereine rnaelit tan de soeltans

van Atjeh erkend.

Godinho de JKredia in zijn .Inforniaoao etc, noeuit in 1590

of 1598 o. a. Atjeh als beer over de rijkjes Pidie, Pase enz.. ij

De .jonge prins Peurkasa Alain werd gehoeid. aan zijn

oom, den soeltan van Atjeh overgeleverd en door dezen

gevangen gezet.

Onder het bestuur van soeltan Ali Ri'ajat Sjah was het

geheele Atjehsehe rijk een tooneel van roof, moord en schro-

melijke wanorde. Hiervan wilden de Portugeezen profiteeren

1; (l. P. Routt'aer. Kncydopaedie van »il.-Indie 'll. IV le koloiu

biz. 208.



toen in Juni 1606 eene Portugeesehe vloot onder Alartim

Aiionso de Castro, bestemd om Malaka te outzetten, dat

door de Xederlanders belegerd word, bet anker voor Atjeh

liet vallen, met bet doel bet rijk te lucbtigen, wijl bet zijne

havens voor de mededingers der Portugeezen geopend bad.

De Portugeezen hadden reed.-? een benteng met twee stukken

gesclnit na dapperen tegenstand veroverd. en toen zij aan de

tweede versterking bezig waren, zond de gevangen Peurkasa

Alam, ook wel Derma Waugsa genaamd. een boodschap aan

den soeltan, waarbij hi) bem vergunniDg vroeg zicb bij bet

leger aan te sluiten, zeggende. dat bij liever den dood van de

band der ongeloovigen wilde ontvangen, dan in slavenketenen

wegkwijnen. De soeltan stemde toe. en de prins gedroeg zich

zoo dapper en weerstond de Portugeezen met zoo glansrijk

gevolg. dat zij met een verlies van 300 man moesten aftrekken.

Derma Wangsa, die zich door zijne heldendaden groot

aanzien bij bet volk bad verworven. werd nu door zijne

eerzuehtige moeder Poetrbe ltadja Indra Bangsa, doebter

van soeltan Ala’addin Sjalt. Saj.jid al-AIoekammal, in staat

gesteld om ook de Rijksgrooten door kostbare gesebenken

voor zich te vvinnen.

In bet laatst van 1607 stierf de soeltan plotseling; vol-

gens de Boestan as-salatin op Woensdag 4 April 1(307.

Peurkasa Alam drong toen bet paleis binuen, kocbt de

lijfvvachten om, dwoiig den priester om bem als vorst te

kronen, en toen ziju oom, soeltan Boeseiu. radja van Pidie

kwam opdagen, om als rechtmatige opvolger van de regee-

ring bezit te nemeD, liet bij bem, ongedaebtig aan vroe-

gere weldaden, grijpea. en een maaud gevangen lionden.

Daarna beval bij, onder bet voorwendsel, dat bij zijn oom
een verblijf buiten de stad zou geven, hem op den weg

daarheen om te brengen. *)

1) -Atcliin” bij prof. P. .1. Vetli biz. TC en T:-i en .lift soeltanaat van

Atjeh” biz. 174 en 177>. Prof. Veth noeuit zijne hronnen nier, terwijl Dr.

Djajadiningrat vercwjst imar bet \eihaalde in Beaulieu's Join naal biz.

113—14.
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Oader den naam van soeltan Iskandar Moeda aanvaardde

de prins Peurkasa Alam de regeering over het Atjehsclie

rijk. dat tot ket culminatiepunt zijner mackt zou worden

gebracht.

Yolgens mededeelingen van de Houtman, in verband

gebracht met ketgeen de inlandsche kronieken vermelden,

moet Iskandar Moeda in 1590 geboren ziju. Beaulieu zegt, .

dat Peurkasa Alam nog heel jong was, toen hij in 1607

aan de regeering kvvam J
).

Over de schitterende figuur van soeltan Iskandar Moeda,

den Atjehsc-hen „Roi Soleil,” wordt door de kronieken heel

verschillend geoordeeld. Buitengewoon begaafd, onderscheidde

hij zieli ook door de zwartste ondeugden.

De kapitein E. S. de Klerck zegt o. a. in zijn „Atjeh-

Oorlog” van dezen vorst:

„Door een ontembare eerzueht bezield, wierp hij zijne

,blikken ver over de grenzeu van zijn rijk. Van 1612 tot

,1625 zien we hem schier onophoudelijk in Oorlog. Aroe

„werd in eerstgeuoemd jaar weder geannexeerd, het jaar

,daarop Djohor verwoest en de soeltan van het land met

„een twintigtal Hollanders, wier facto rij vernield was, naar

, At jell gevoerd. IVaarschijnlijk onder belofte voortaan de

,
Portugeezeii te helpen bestrijden, werden de Djohorsehe

„grooten spoedig weder in vrijkeid gesteld, maar toen de

„venvaehte hulp aehterwege bleef. rustte Iskandar in 1615

„een Atjehsclie Armada nit— 300 schepen, waaronder een

,honderdtal galeien, met mini 40000 koppen beruand —
,en zette daarmede koers naar bet Maleische sehiereiland.

.Djohor werd andermaal met den grond gelijk gemaakt,

,de vorst wederom krijgsgevangen genomen. Daarna moest

,de Portugees het ontgelden. doch met dezen ging het

„
Iskandar minder voorspoedig: na een onbeslist gebleven

,zeegevecht moest hij onder de Sumatra-kust de wijk nemen.

,In Atjeli teruggekeerd, deed Iskandar den soeltan van

1) '.Het KOeltanaat van ArjOh" lilz. ITU.



,Djohor ombrengen, maar diens broer sclionk hij bet leven

„oin liem later met de baud van een zijner dochters te

„begiftigen en zelfs in bet bezit van Djohors troon te stellen.

,Toen de begenadigde vorst eenmaal in zijn rijk was

„teruggekeerd, verstootte bij ee liter zijne Atjehsche ega

„en zond baar naar zijn sehoonvader terug. Opnieuw

,ontbrandde de oorlog tussehen beide rijken; Lingga,

„werwaarts de Djoliorsehe bestnurszetel was overgebracht.

„onderging hetzelfde lot als aan de voormalige bofstad ten

„deel was gevallen. Pahang, Kedah en Perak, drie rijkjes

„op Malaka, waren reeds in de jaren 1618 en 1619 door

,Iskaudar vermeesteid. doeb Atjeb's gezag sehijnt in Pa-

,hang niet blijvend te zijn geweest, want we zien dit in

,1629 deeluemen aan de bestrijding eener grootsebe expe-

„ditionaire maeht door Atjeb onder den befaamden Laksa-

jtnana 1
)

tegen bet Portugeesebe bolwerk op bet sebiereibmd

„uitgerust. Het benarde Malaka kon nog intijds worden

„ontzet door te hulp gezonden troepen. bijgestaan door

„benden van Djobor en bet bereids genoemde Pahang.

„De Laksamana, die reeds zooveel tot Atjeb's blister bad

„bijgedragen. leed bij deze gelegenbeid een jammerlijke

„ nederlaag, welke aan verdeeldbeid onder zijne bevelkebbers

,is toe te sehrijven. Met een: -Zie daar den Laksamana, 2
)

„die voor de eerste maal overwounen is!.’ moest de trotsche

„aanvoerder. een der weinige overlevendeu van de eenmaal

,20000 man sterke krijgsmaebt, zieli aan den Gouverneur

„der veste overgeveu. Hij werd met overeenkomstig bet

„ gebruik gedood. dorh naar Europa ingescbeept. teneiude door

,Lissabons straten triomfantelijk te worden roudgevoerd. Die

, boon bleef hem nochtans liespaard. wijl hij op de reis naar

1) In de Atg-liM-lie overlevei in? meer bekend under den imam

van „La“samanu I’eurdjantan,” aikomsti? mt l iioot-Atjeli. Onder

,peurdjantan" wordc ver^taan ..dapper. „ee» mannerje^ keiei dus

2'i la^amana = admirnal of vlootvoo?d.
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„het Westeii bezweek. x
)

De geweldige expedition door

,Iskandar Moeda bij kerkaling uitgerust, getnigen onruis-

,kenbaar van de groote maehtsontwikkeling, waartoe hij

,zich in staat heeft gezien, van het uitgebreide gezag dus

B ook, dat liij iti de gansche vallei en het aangrenzende

9 Pidie moet kebben uitgeoefend'’.

Waar wij van plan waren sleehts gescbiedenis van Pidie

te schrijven, zijn we toc-li onwillekenrig verplicht de gesehie-

denis van Atjek min of meer uitgebreid er bij aan te halen,

omdat i miners de eerste zoo nanw met die gesehiedenis van

Atjeli samengaat.

In de ,Hikajat Malem Dagang”, een Atjehsch epos nit

het gouden tijdperk van Atjeli, waarin een <ler aauvallen

van de Atjehers op Malaka tijdens de regeering van Iskandar

Moeda wordt bezongen, kunnen we lezen, welke voorname

rol Pidie o. a. in dien oorlog heeft gespeeld; daarin wordt

n. 1. medegedeeld. dat Iskandar Moeda de waardigheid van

krijgsoverste in dien strijd den dapperen Panglima Pidie s

)

opdroeg, terwijl deze voor zic-li eene ondergeschikte rol

wenschte, en toeu de vorst dan van hem de aanwijzing

van een gesehikt opper-panglima eischte, noemde hij , Ma-

lem Dagang'’. die heldhaftig, joug. rijk en machtig was.

Toen het tot een treffen zou komen, hereidde Panglima Pidie

zicli voor om als geloofsheld in den strijd te sneveu, daarvoor

kleedde hij zieh geheel in 't wit.

Aan het hoot'd van zijne Pidieers werd hij door Oedjoet,

Iskandar s tegenstander. aangezien voor den vermaarden

1) In een brief van Iskandar Tliani aan de Hecren der 0. I. C. te

Batavia wordt I.a-Mtmana zelfs van verraad bescliuldigd, daar hjj „niet

genegen ornme zijns heeren eer ofte respect te betrachten muar meer
genegen zijn vjjanden te as-isteeren ende is den Orangcaya Maradja
comen te sterven en heeft hij t als <l0en aKoo ooek biten blijcken”.

Dagh-Register ItiHtj biz. "i.

-) \ olgens de otetletering nioet Panglima Pidie een zoon geweest
zijn tan tt elgestelde ouders nit Bloee- iVIII Moekims Sama Indra-

Pidie).
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„Goeroe Dja Pakeh, afkomstig nit Meureudoe, den raadsman

van Iskanda Moeda. Oedjoet werd daardoor misleid en rioktte

vooral zijn lioofdaanval op dien panglitna, die dan ook als

sjaliid (geloof'sgetuige) het leven liet. Dit was evenwel het

voornaamste voordeel. dat Oedjoet behaalde, want zijnesehepen

zonken, terwijl de Atjehache vloot ongeschonden bleef. x
)

,Omtrent dezen strijd". zegt Prof. Dr. Snouck Hurgronje,

-is ’t niet mogelijk met zekerkeid uit te maken, van weik

,teit de herinnering eeu zoo fantastisc-hen vorm heeft

„aangenomen”.

Daar er nog overblijfselen van dezen strijd zijn te viiiden,

die nog nergens in de kronieken of Atjeh-litteratuur worden

verklaard, (de lieer Rouffaer maakte er mij indertijd op

attent), is 't wel de rnoeite waard er nog een oogenblik bij

stil te staan.

Uit de Hikajat Malem Dagang vernemen wij, dat Si

Oedjoet en zijn jongere broer Radja Radin. zouen van den

vorst van Malaka, in Atjeh door soeltan Iskaudar Moeda

luisterrijk werden ontvaugen, terwijl him Ladong en Kroeeng

Raja als vrijheerlijk gebied werden toegewezen, niettegen-

staande zij geene Mohammedanen waren. Radja Radin bleef

z.ijn gastlieer trouw, terwijl Si Oedjoet verraad pleegde door

het hem gesehonken gebied leeg te pluuderen, naar Malaka

te vertrekkeu ran aldaar een leger bij elkaar te halen en

daarmede Atjeh op groote schaal den oorlog aan te doen.

Vergelijken wij nu wat Dr. Djajadiningrat op biz 109 in zijn

gesclirift zegt: ,Toen Perka'a Alam 10 jaar oud was, aldns

„volgens het gesehiedverhaal, kwamen er twee Portngeesehe

,gezauten geuaamd Dang Da«is en Dang Toemis in Atjeh

,en vroegen aan den soeltan het fort ,Beram’" te mogen

„hebben. De soeltan antwoordde, dat de Portugeezen elk

.ander fort konden krijgen. behalve juist dat eene. onidat

,het de nionding der Atjeh-mier beheersehte. Frederick

1) Zie verder „de Atjclier-'’ (11. II bb. s4 t m H2.
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„de Houtman verhaalt nu iets dergelijks. Volgens hem

„kwam 15 November 1600 van Malaka „eenen paep, den

„welcke quam so men sevde nit Portugael” en verzocht

, den soeltan om een fort genaamd .Luboek”, het sterkste

,fort van Atjeh. waarvoor de Portugeezen den soeltan tegen

„Djohor zouden helpen. Deze gaf daarop het beseheid,

,dat zij hem mae.r eerst Djolior moesten leveren, dan zou

„hun geen versterkiug geweigerd worden”. (Cort verhaal

van ’t gene wedervaren is Frederick de Houtman tot Atchein

ed. 1880 p. 27: vgl, Tiele in de Bijdr. Kon. Inst. 4, VI p. 169).

,De Houtman vermeldt den naam van den gezaut niet:

„ B Dawis” iu onze krouiek doet denken aan den Engelschen

„stuurman John Davis, aan wien de kroniek eene nooit

,door hem bekleede fnnctie toeschrijft, terwijl ,Lnbock”

„bij de Houtman misschien komt van het woord ,loeboek”=
,diepte in eene rivier, daar het bewuste fort volgens het

„gescbied verhaal aan de Atjeh-rivier lag”.

Volgens de overleveriug, die mij verschillende liikajat-

vertellers en Panglima Moeda Mat Saleh wisten mede te

deelen, waren Si Oedjoet en Radja Rade'n twee Hollanders. *)

Si Oedjoet zou Koeta Loebo' bij Kroeeng Raja gebouwd

hebben, terwijl Radja Raden, die Iskaudar Moeda tot het

laatst trouw bleef, iu de nabijheid van de ,Goenongan" te

Koeta Radja begraveu ligt.

Aan de Kroeeng Lam Reli bij Kroeeng Raja, is thans

nog een rui'ne van een oude steenen versterking te zien,

aangeduid als eene Portugeesche versterking, die volgens

1) l’rof. Dr.Snouck Hurgronje maakt in zijn standaardwork do opmer-

king, dat men met beslistheid toen leeds den hoofdvijand der Atjehers

eenen Hollander noemde, en dozen niet sleehts als den vorat van

Jlalaka, maar to yens nu en dan, ter afwisseling als den vorst van

Goelia aanduidde, met welken laatsten naam wel niet anders dan Goa
de hoofdzetel der Portugeesehe inaelit in Indie, bedoeld kan zijn. De
Portugeezen geraakten allengs gelieel buiten den geziehtskring der

Atjehers, terwijl de Hollanders de vertegenwoord igers worden van alle

gevaar, dat hen van Kuropeesehe zijde dreigde.
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de verhalen door Iskaudar Moeda middels olifanten werd

veroverd. De rui'ne wordt door de Atjebers .Koeta Loebd*"

genoemd. In de zwaar gebouwde muren der versterking

worden uisseu aangetrotfen. die ongetwijfeld bestemd waren

tot plaatsing van Katholieke Heiligen beeldjes. Het door de

Houtman bedoelde fort ,Luboek’' kan niet anders dan

Koeta LoebiM aan de Kroeeng Lam Reh bij Kroeeng Raja

wezen. gebouwd door den in November 1600 te Atjeh

aangekomen ,Paep
-

’ die van den soeltan van Atjeh wist

gedaan te krijgen dit fort te botiwen; niet aan de Atjeh-riwer.

zooals het geschiedverliaal luidt. doeh aan de kust van de

peperrijke streek bij Kroeeng Raja.

Xa den mislukten aanslag van Martim Alfonso de Castro

(zie biz. 55) in Juni 1606. zal Iskaudar Moeda ook wel de

Portitgeczen nit hun laatste bolwerk op Atjeh verdreven

hebben. door de veroveriug van het fort LoeboL Iletraadsel

van de geheimzinnige rui'ne te Kroeeng Raja is hiermede

tevens opgelost.

Waar de Inlandsehe kronieken Iskaudar Moeda veel lot

toezwaaien. zijn dapperheid eu zijn beleid roemen, zoowel

als de schoonheid zijner gestalte. !

)
zegt Beaulieu van hem

het volgende:

.Iskaudar Moeda was zeer wreed en gierig. Tot teleur-

stellmg zijner onderdanen. die hem met vreugde als vorst

begroet hadden van wege zijne vrijgevigheid en minzaam-

heid, toonde hij zic-h direct na zijne troonsbestijging in

zijn waren aard. Oni eene verdacdite samenzwering tegen

zijn leven liet bij veleu ombrengen, waaronder een zoon

van den vorst van Djohnr, op wien bij jaloerseh was,

en een van den vorst van Pahang. Zijne eigen moeder

vertrouwde bij niet en verdaebt liaar den Djohorselien prins

op den troou te willen plaatsen .

1) Van jaar tot jaar volgt <le kroniek Boestiin as-salatin o. 8.

Iskaudar Moeda aN knanp, verlialende van zijne behendigheid in den

wapenhandel en lie t omgaan met olifanten, enz.
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Toen Beaulieu in Atjeh vertoefde, liepen zelfs geruchten,

dat bij van plan was baar te laten ombrengen. Nogwreeder

dan bij was zijn zoon, die drie keeren door hem was weg-

gejaagd, doch toen in zijn gunst begon te komen. Aan zijne

slechte eigenscbappen had deze feitelijk zijn beboud te dan-

ken, want aJleen de goede reputatie van den prins van

Djohor was oorzaak geweest van zijn dood. l
)

Ook onze

bekende Valentijn was niet erg over dezen vorst te spre-

keu. In ,Atchin” door prof. Yeth, biz. 75, lezen wij nog:

, Hij doodde een zoon van den vorst van Djohor, een

zoon van dien van Bantam en een zoon van dien van

Pahang, die alle zijne bloedverwanten waren. Zijn eigen

zoon, dien hij herhaaldelijk van bet bof verbannen bad,

stelde hij later aan tot onderkoning van Pedir, doch hij

riep hem terug wegens de buitensporigheden, waaraan bij

zicli scbuldig maakte, en wierp hem in den kerker, waarin

hij voor zijns vaders dood den geest gaf. Het geheele rijk

werd uitgeput en ontvolkt door zijne oorlogen. door onder-

drukking en afpersingeu. en de pogiug om het weder te

bevolken, door groote scharen nit de overwonnen landen

van Djohor, Pahang, Kedah, Peirak en Deli derwaarts

over te brengen, mislukte, omdat voor bun onderhoud

geene zorg werd gedragen, zoodat zij van hunger en gebrek

omkwamen. Zoo treurig was de toestand van Atehin toen

de rijkste en machtigste zijner vorsten in 1636 den geest

gaf’.

Den 27 e» December 1636 (29 Kadjab li*46 A. H.) stierf

Iskandar Moeda
;

„niet buy ten suspitie van vergift bij

„ beleijt der (geseijde) Portugesen door vrouwen van den

» Maccassaersen ( oninck aan den Atchinder tot vereerincdiO
agesonden,” schreef Antonio van Diemen aan Bewindkebbers

der 0. 1. dd. 9 December 1637 bij bet mededeelen van

Iskandar’s dood. ~)

11 „Hpt soeltanaar van Atjeli" ldz. 1st.

2) Tiele-Heere-, Bouwr-totten II. p. 8:12.
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Yeertien dagen voor zijn verscbeiden bad bij zijn eenigen

zoon laten ombrengen, ,omdat (hij) denselven seer vre-

„velmoedich oordeelde ende vreese hadde, dat nae zijn doot

„trijck in een bloetbat zoude stellen'’. *)

Dat Iskandar Moeda tal zijner naaste familieleden deed

opruimen, waar de Europeescke sebrijvers hem een verwijt

van maken, wordt door den Oosterling niet zoo heel erg

boog opgenonien, daar het noodig was om zijn gezag te

liandhaven. Zijn oom soeltau Hoesein, onderkoning van

Pidie, van wien bij eerst als jongeling hulp bad onder-

vonden, kon bij onmogelijk naast zieb dulden, omdat deze

na den dood van zijn broer, aanspraak maakte op den

Atjebscbeu troon. Het laten ombrengen van een deugniet

van een zoou, wordt in de Atjehsche maatscbappij ook

al niet erg boog opgenonien. Nog kort geleden moesten

wij uitspraak doen in een dergelijk geval. Een oude blinde

vader, bekend staaude als zeer vroom en rechtscbapen, liet

o. a. .zijn zoon voor dertig gulden vermoorden, omdat de

jongen als een deugniet bekend stood.

Is ’t te verwonderen, dat. oordeelende naar hetgeen de

Atjebsclie Roi Soleil tot stand braclit, de Inlandscbe krouie-

ken en ’t nageslacbt, bem als een soort afgod besebouwden ?

Soeltan Iskandar Moeda werd opgevolg<l door zijn scboon-

zoon Iskandar Tbani Aluaddin lloegbajat Sja.li, zoou van

Soeltan Ahmad Sjab van Paliaug, dien bij in 1618 als

gevangene naar Atjeb bad gevoerd. -)

1) Dagh-Register 1637 biz. 5M>.

2) Yolgens de overlevering was Iskandar Moeda gehuwd met de

moeder van Iskandar Thani, wed uwe van soeltan Ahmad, Poetroe Pa-

hang genoemd, bekend om liaar sehoonheid en bi] de Atjehers spreek-

woordelijk geworden. De Atjeher zegt 0. a. dn „adat’ i gewoonte reeht)

heeft men van Poteu Meurhom, meer speciaal Iskandar Moeda ermede

bedoelend, de „hoekbm” (godsdienstig recdit) van Teungkoe Siah Koeala

(Abdoera^oef, zie de Atjehern dl. I biz. 9H), de „Meudjeulieh) (-whoon-

heid, ook in vormen) van Poetrbe Phang (Pahang), en de „reus-amv

(gewoonten en gebruiken} van de Keumangans. Lit dit laatste zien

we ook, dat de Keumangans tot het oudste geslacht in Atjeb belioo-

ren. Zie ook biz. 92 en 93.
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Xa Iskandar Moeda wordt er in de krunieken, geduremie

geruimen tijd, ongeveer een eenw lang, heelemaal niet meer

over Pidie gesproken.

Toch is 't noodig voor het verband. dat hier Dkandar’s

opvolgers zoo bekuopt mogelijk worden behandeld, waarbij

zooveel mogelijk het Chronologisch overzic-ht (Bijlage I

biz. 213) van Dr. Djajauingrat's studie zal worden gevolgd.

Soeltan Iskandar Than! Ala’addin Moeghajat Sjah regeerde

van 1636 tot 1641 (15'le Februari).

Deze lieveling der Inlandsehe gesehiedschrijvers zou volgens

hen afstammen van Iskandar Dzoe’l Karnein
(
= Alexander

den Groote) en in 1611 zijn geboren.

Iskandar Thani zette de veroveringspolitiek van zijn voor-

ganger niet voort en tevergeefs trachtte dan ook de 0. I.

Compaguie zijn hulp te verkrijgen tegen de Portugeezen.

De 0. I. Compagnie besloot daaroru het zonder Atjeh te doen

en in Juni 1640 werd voor de Portugeesche veste het beleg

geslagen, waarbij Djolior een slechts zwakken steun verleende.

Tijdens de regeering van soeltan Iskandar Thani werd dan

eindelijk Mai aka door de Hollanders op de Portugeezen

veroverd (14 Jannari 1641).

Malaka, een bolwerk der Portugeezen, had in tie 130 jaren

seder! haar sticliting verloopen, niet minder dan 25 bele-

geringen, waarvan 14 door de Atjeliers alleen, het hoot'd

ovboden.O

Het vreedzaam bestnur van Iskandar Thani was voor het

uitgeputte Atjeh zeer weldadig, en door de Hollanders was

een einde gemaakt aan de lange worsteling van Atjeh met
zijn erfvijand, de Portugeezen.

Mar-den nierkt eehter op. dat de lange worsteling van

Atjeh met zijn erfvijand lieeft medegewerkt tot de grootheid

van het Atjehsche rijk, dat in den strijd tegen Portugal

was opgewasseu, en dat na den val van Malaka feitelijk de

glans van Atjeh begon te tanen, terwjjl het nimmer meer
den vorigen luister bereikte.
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1

dootl staat -oeltan I-kandar 1 liuni meer bekend

under den imam van .Marhoem I * a r a—alaui’ = verblijf

de~ vredes. de gewone eerenaam van Afjeh-proper) Daar

deze vor-t geen erlgenamen naliet. werd. door den nil der

rijksgrooten, zijne eelitgeuoote Poetrbe Sri AJatu Pemmisoeri,

doc-liter van l.-kandar Moeda. op den troon gehaudhaut’d onder

den liaam Soeltau 1
) Tadj al-Alam Satiat ad-din Sjah.

. De naaste aanleidnig tot deze kenze'’, zegt prof. A eth,

.was waarschijnlijk ijverzuclit .jegens het vorsteuhuis van

Djohor, dat, op grond van herhaalde huwelijken tussehen

de leden der vor-telijke familien van beide staten, eenige

aanspraak op den Atchineesclien troon kon maken. De

rijksgrooten, zegt men, verbonden zic-li door een eed, om

nooit aan een vreemden vorst te gelioorzameu en ook niet

te dulden, dat de vor-tiu een huwelijk sloot. dat tot de

heerscliappij eener vreenide dynastie zon kiinnen leiden”.

Van daar dat Tadj ul-alatn in 16(30 van de rijksgrooten

toestemming kreeg met een Hollander te trouwen : dit huwe-

lijk ging echter niet door, omdat Ileerett Bewindhebbers

der 0. 1. geen toestemming daartoe wilden geven. Daar

Iskandar Thftni op negen jarigen leettijd met Tadj al-alam

liuwde, kan laatstgenoenule niet heel veel in leettijd met

haar eehtgenoot geseheeld hebben en zal zij in lOtio ongeveer

50 jaren oud geweest zyn, een onge\ aarlijke leettijd voor

de zoo door de rijksgrooteu gevreesde wettige nakonielingeu.

Onitrent dit huwelijksplan zegt Mar-den ( , I lie History of

Sumatra" p. 44b).

,lt is said (but the fact will admit of much doubt) that

„ in 166(1 she was inclined to marry one ot their eountry-

,men and would have carried her design into execution, had

, not the East-India Company prevented by their authority

,a coimextion that might, as they prudenth judged, be

Is Eigenaardii? mag t geiioeind worden, (hit men de ' ier \ ruuwcrij

die achtereenvolgens over At jell geregeerd hebben met „ht>eltan
f

een inannelijk praedieaat, betitelde.

TjjtWlir. v. Ind. T.-, L.- en Vk., deel LVIIT, ad. 1. 5
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^productive of embarassement of their affairs”. Yermoedelijk

heeft Marsden dit gejmt nit , Besclirijving van Sumatra”

bij Francis Yalentijn.

Hoewel de regeering van Tadj al-alam vrij wel rustig

genoemd kan worden, was zij niet bevorderlijk aan de

grootlieid van baar rijk.

Door de bemiddeling van de 0. I. C. werd in 1641 de

vrede tusschen Atjeh eu Djohor gesloten, waarbij Atjeh

afstand deed van het hoogheidsrecht, dat het op Djohor

meende te hebben, zoodat Tadj al-alam haar iuvloed op

Malaka verloor. Ook de tinhandel op Perak, die Atjeh tot

welvaart heeft gebraeht, kwam in 1645
a
voornamelijk in

handen der Hollanders. Niet alleen onttrok zich in 1669

Deli aan het oppergezag van Atjeh, maar ook al de bezit-

tingen van dat rijk ten zuiden \au Baroes gingen verloren.

Hoewel eertijds Atjeh’s aanspraken op Sumatra’s Westkust

zich zelf's uitstrekten tot Benkoelen en Silebaar, heeft de

werkelijke maeht van Atjeh niet venter dan tot Padang

gereikt. Door intrigues wist de 0 I. C'ontpagnie zic-li met

de hoofden der Westkust en den vorst van Menangkabau

te verstaan, met dit gevolg, dat i n 1662 uit versehillende

plaatsen gezanten te Batavia kwamen, die zich onafhaukelijk

van Atjeh verklaarden en de beschermiug van de 0. T.

Compagnie inriepen. In 1664 kwam Jacob Can met vier

schepen op de Westkust en verdreef de Afjehers van Salida,

Padang, Tikoe en Priaman.

Soeltan Tadj al-alam Safiat ad-diu stierf op Woensdag

23 October 1675. Wederom werd eene vrouw op den

troon geplaatst en nel Sri Pada Poetrbe met den titel

van Soeltan Xoer al-alam Xakiat ad-din Sjah. Een prin-

ses van geboorte, weet men overigens van haar herkomst

niets mede te deelen. Yolgen- de kronieken moet de

verdeeliug van Atjeh in drie .^agi's, die van de XXII, van

de XXYI en XX\ Moekim< aan deze \orstin worden

toegeschreven.
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Hoewel van Langen in zijn „Atjehscli Staatsbestuur” *)

veronderstelt, dat de instelling der „ panglima’s sagi’’ een

maatregel der soeltans is geweest, orn met te meer klem

over al de oeleebalangs gezag te kunnen uitoefenen, mogen

wij toch niet veronderstellen, dat dit juist tot st md kwam
onder de verzwakte regeering der vrouwelijke soeltans. Meer

waarschijnlijk is ’t, dat het instituut der sagi-federatie door

den drang der omstandigheden reeds voor de regeering van

Noer al-alam Nakiat ad-din Sjah werd in het leven geroepen,

en juist gerielit was tegen den soeltan of liever gezegd

tegen diens rijksgrooten.

Bij eene op Europeesche wijze geschoeid bestnnr zou van

Langen’s veronderstelling gegrond wezen, doeh welke Ooster-

selie vorst zou maehtige federatie’s naast zieh in het leven

roepeu tot versterking van zijn maeht?

Zooals wij hieronder zullen zien, waren het juist de sagi-

lioofden, die de soeltans herhaaldelijk verjoegen en andere

iu liunne plaats benoemden. Waar bij de keuze van de

eerste en tweede vrouwelijke soeltan alleen de rijksgrooten,

—

die we wel later zullen leeren kennen, — aan ’t woord waren,

zullen daama de maehtige federatiehoofden van Atjeh ook

een stem in ’t kapittel hebben willen inbrengen bij dergelijke

voorkomende gevallen. Onder de zwakke regeering van

soeltan Noer al-alam Nakiat ad-din Sjah zullen daarom de

sagi's vaste vormen hebben aatigenomen, terwijl de panglima’s

sagi een stem eisehten bij de keuze van een nieuwen vorst.

Prof. Dr. Snouck Hurgrouje zegt hierover o. a. ,dat onder

„liet zwakke vrouwenbestuur, dat door de oeleebalangs om

»begrijpelijke redenen, zeer begunstigd werd, deze potentaten

*( panglima’s sagi) hebben weten door te drijven, dat elke

,troonsverwisseling overeenkomstig de beslissing van de

„vertegenwoordigers der drie sagi’s moest plaats hebben,

1) „De inriehting van liet Atjfelische Staatsbestuur onder het Sul.

tanaat”, in de Bij dr. van het Kon. Inst, voor de Taal-, Land- en

Nolkenkunde van Med.-Indie, Jaarg, lSt>;> biz. 3'J2.



, Deze drie sagi’s en de tot elk daarvan behooremle oelee-

.balangsehappen liebben ec-hter stellig reeds lang be-taan,

,v66rdat zij ertoe overgingen, bet soeltanaat zoo als omnoudig

,onder bunne gezamenlijke voogdij te stellen". x
)

Wanneer zullen die machtige federaties dan wel tot stand

zijn gekomen?

Onder de krachtige regeering van Iskandar Moeda zou

het vormen van een staat in den staat ondenkbaar geweesfc

zijn; ook niet onder de kortstondige regeeriug van zijn

scboonzoon en opvolger. ’t Kan dns niet anders. of bedoelde

federaties kwamen onder de regeeiing van soeltan Tadj al-

iilam tot stand.

De gesebiedenis van het Pblein-geslaeht, panglinia sagi

der XXII XIoekims, waarbij we een oogenblik zullen verwij-

leu, omdat we bedoeld voornaam geslaebt vooitdurend in

dit opstel zullen terugvinden. bevestigt o. a. miju bierboven

uitgesproken eonjectimr.

Het legendariseb verliaal onitreut de ufstaniming der

Pule’ins, voorkomende op biz. 139 en 140 van deel I

der „ Atjehers” werd. zooals Prof. Dr. Snuuck Hurgronje

inededeelt. vermoedelijk door de vijanden gemankt. om

eene smet te werpeii op lninne familie. Xaar aanleiding

van een bij mij berusteuden stambooni met toelichtingen,

indertijd door den Heer II. Onlijn opgenniakt, en door mij

aangevuld en verbeterd, toen Pbtjoet Awan, Polems moeder

met haar iloebter en seboondoebter werd gearresteerd. krij-

gen we tbans bet verliaal, dat we bieronder laten volgen en

dat ook waar.-chijnlijker klinkt dan bovenbedoelde legende.

Tevens zullen bieronder de nameu vermeld worden van de

versehillende sagihoofdeii der XXII XIoekim>, om hen van

elkaar te knnnen onder-cheiden, terwijl tot nu toe door de

Atjeh-schrij vers steeds over .Teukoe Panglinia Pblenfdoor

de versebillende eeuwen been ge-proken wordt.

1) „De Atjeher?", <11. [ biz. !*4.
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Een natuurlijke zoon van Iskamlar Moeda, met name
T. Ttam. were! ala kind aangenomen door den ouden kinder-

loozen Imeum vail Gle Jeueng. t) Toen deze stierf, volgde

T. Itam lietn op aU moekimhoofd van Gle Jeueng. T. Itam

had twee zoneii : de oudste T. Moeda SoeMira volgde zijnen

vader op als Imeum-oeleebalang en van hem stanmien de

imeums van Gle Jeueng af (resp, Imeum Pd Gam. Imeum
Ade*. Imeum fja-jem. Imeum Rintang en T. Radja, die

kinderluos stierf).

De jongste zoon van T. Itam heette T. Moeda Sa'ti

Lam Tjot en was bekeud oni zijn dapperheid. Geen terri-

toriaal gezag bekleedende. werd liij in het midden der

1 1
e

. eeuw, — dus onder de regeering van Tadj'-al-alam

—

door de oeleebalangs van de Bovenstreken (Toendng) van

Atjeh. oorspruiikelijk ten getale van twee en twintig, tot

liun federatielmofd verkozen, Feitelijk afstammen.de van

een ouderen breeder -) der regeerende Soeltaue, kreeg liij

den eeretitel van . oudere broeder" of Pblem, :i

)
welke titel

het federatiehootd dtr XXII Moekims reeds vele geslachten

door gedragen heeft. T. Moeda Sa'ti werd achtereenvolgeus

opgevolgd als sagihoofd door T. Panglima Pblem. Panglima

Tjoet Ivleng en Panglima Tjoet Amat, welke laatste van

het begin der 19'“ eeuw tot 184b be^tnurde. l)it sagihoofd

werd opgevolgd door zijn oudsten zoon T. Panglima Tjoet

Banta van 1845 tot 1879; zijn andere broers waren; le.de

bekende T. Ie A king,
'

2 <‘. T. Blang alias T. Lam Alieng,

vader van T. Moeda Lliun. indertijd een van onze heftigste

vijanden en 3e. T. Ben. die .jong gestorven is. T. Panglima

Tjoet werd weer opgevolgd door zijn tweedeu zoon T, Radja

Koeala van 1879 — 1891. De oudste zoon T. Rajeu", die

in 1874 -tierf. dus 5 jaren vbbr zijn vader. hail geene

manlijke nakomelingen. Xa T. Radja Koeala alias T. Ibrahim

1) Ule Jeuene wa- een zelf'tandi.ae muekim.

2) Oudere liroeder = poleni,

U) Zie ouk ..de Atjehers." dl. I id/. 140.
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trad op zijn in 1879 geboren minderjarige zoon, T. Mohammad
Dadoed, de tegenwoordige titularis; bij word pas in 1896

meerderjavig verklaard. Gedurende T. Mohammad Dac
oed’s

minderjarigbeid ti-ad als voogd op T. Moeda Solojman

zoon van T. Moeda Hadji, zoon van T. Solojman, die

weer een zoon was van Panglima Tjoet Kleng, den derden

panglima Sagi (zie liierboven),

Als bijzonderheid gedurende Xoer al-alam Xakiat's regee-

ring wordt nog vermeld, dat de moskee, de Beit ar-rabman

door Iskandar Moeda gebouwd en het paleis met de rijks-

sieradieu en sehatten !
)

door een brand werden vernield.

Xoer al-alam Xakiat stierf den 23sten Januari 1678 en

werd wederom door eene vrouw opgevolgd, Poetroe Radja

Seutia genaamd, een doebter van een onbekenden Soeltan

Moebammad Sjah. Zij nam den titel aan van Soeltan Iniijat

Sjah Zakiat ad-diu Sjab, en regeerde tot baar dood op 3

October 1688. Vele bijzonderheden wist men van deze vorstin

niet mede te deelen. Engelschen, die in 1684 baar bezoeh-

ten, beschreven baar als groot en met een kraehtige stem;

zij spraken ook bet vermoeden nit, dat zij geen werkelijke

vrouw was doeh een vermomde eunueb. Toen deze derde

vrouwelijke Soeltan stierf, ontstonden in Atjeb over de troon-

opvolging eenige beroeringen, die ecliter op niets uitliepen,

Een gedeelte der rijksgrooten verlangde weer naar een man
als Soeltan. De oppo.-itie legde zieh neer bij (te keuze van

een nieuwe vorstin, die den titel droeg van soeltan Ivamalat

Sjab. Zij regeerde van 1688 tot 1699. Van baar afkomst

wist men ook niets mede te deelen. De laatste drie vrouwelijke

1) Toen Beaulieu, commandant van een Eian»ch eskader in 1621

At) eh bezoolit in het belang van den peperhandel. veruieldt hi), om
zieli een denkbeeld van die -rlintteri te kunnen toriuen, dat de over-

daad zoo groot was, dat de deuren in liet paleis van den .Soeltan met
edele metalen waren beslagen.

Zie ook het verhaai van Crooek — hi) P. A, Leupe- Eigen IIaard’ r

lsiTO biz. lhl en wat we ook kunnen tenigviuden in noot 2) biz. 52
van „de Arjeh-oorlog.” dl. I bij E. S. de Klerck.
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Soeltans seliijnen met zorg door de rijksgrooten gekozen te

zijn uit onbekende grootheden, oui als marionetten naar

liUDiie pijpen te danseii.

Onder de regeering van Kamalat Sjah had eene beweging

plaats om een man op den troou te plaatsen. welke beweging

ten slotte overwon: zoodat /.ij atgezet werd.

Een Arabier Badr al-Alani !»jarif Hasjim Djauial ad-din

tverd aau het eind van 1099 tot soeltau gekozen, dock hij

zag zich reeds spoedig genood/aakt van de regeering af

te zien. \ an wege eene ongeneeslijke ziekte deed hij vrij-

tvillig afstand van den troon en trok zich in de eenzaamheid

terug (1702).

Xa een interregnum van 14 dagen werd Soeltan Peurkasa

Alam Sjarif Lamtoti. zoon van Sjarif Ibrahim, als vorst

erkeml. Hij regeerde van 1702 tot 1703 en was eveneens

van Arabisehe afkoinst. Xeef van de vroegere vorstin

Kamalat Sjah werd hij in Juni 1703 van den tioon verdron-

gen door Djamal al-Alam Badr al-Moeuir, die eerst in

Augustus van dat jaar erkenning vond. Soeltan D.iamal

al-Alam, zoon van Soeltan Badr al-Alam, regeerde van

1703 tot 1720 en was door een algemeenen opstand

gedwougen in 1720 te vluchten.

, Vo) gens de kroniek, waarvan Marsden in zijn , History

of Sumatra" een stuk vertaald lieeft”, zegt Dr. Djajadiningrat

verkeerde Atjeh in bet begin iter regeering van soeltan

D, amsil al-Alam in bloei".

In 1704 viel Batoe Bara at en de Soeltan trok er zelf

been om zijn gezag te herstellen. Wegens ziekte moest liij

eehter terugkeeren. Ougeveer twee jaren na deze gebeurteuis

traehtte hij den weerspannigen panglima sagi der XXII

Moekims, Moeda Setia gevan>'en te nemeii, doch dit mislnkte.

Moeda Setia verzauielde een leger en bet kwam tot een

treffen en de soeltan-troepeu werden door den panglima

verslagtn. Met Moeda Setia zal wel bedueld wezen T. Moeda

Sarii, de eerste panglima -agi van de XXII moekims, die



das in 1706 nog leefile. Yolgens de overlevering inoet hij

ook ruim 00 jaren lang sagi-ltoofd geweest zijn.

In November 1726 vloehtte Djauml al-Alani over zee liaar

Pidie. Na eene regeeriugloo.-heid van 22 dagen went tot

soeltan gekozen Maharadja Kampong Pahang. Hij nam den

titel aau van soeltan Djauhar al-Alam Ama’ad-din Sjali.

Reeds twintig dagen ua zijne uitroeping tot Soeltan stierf hij.

Soeltan Sjams al-Alam of Wandi Teubeng. die daarop volgde,

werd na een paar weken weer afgezet en opgevolgd door

Soeltan Al;Yad-din Alimad Sjali of Maharadja Lela Mela joe,

die van 1727 tot 1735 regeerde.

Met hem begin t de Boegiueesche dynastie in Atjeh. Hier

moeteu wij voorloopig mee eindigen om verder door te

kunnen gaan met de eigenlijke geschiedenis van Pidie.

Cledurende tie regeeringen van de hierboven na Rkandar

Moeda behandelde Atjeliscbe soeltan- Icon feitelijk niets

bijzonders van Pidie medegedeeld worden.

Toen kort geleden. m>g under her xunenstellen van dit

opstel. een paar soeltan-graven in de gampring Kundang

(V Moekim’s Tjoembrr). nabij Keumala gevouden werdeii,

en ile lieer -7. J. de ^ ink uieende, op een dier graven

den naani van Soeltan .Tadjotd Alain'’ gele/en te liebben,

verheugden wij oii< reeds in Let vooriutzieht. emdelijk iets

uieer te weten te knnnen lconieii omtrent de in Atjeh m.-iv-

geei'd hebbende vorstiunen eu missidiieti ook u'<d ointrent

de gidieimzinnige herkom-t van Sri Soeltan Xot-r al-alam

Nakiat ad-dhi Sjah en van Poetrbe Radja Seutia. J

) dodder

van ilen onbekeuden Soeltan Moehainmad Sjali, tan welke

princes Dainjiier zegt : .the queen <d Aehin a- it is said.

1' ilnewe] ile Minim .Itadja Senna” doer denkeii ami een del' voor-

ou'lei- win de bekende Tjm-t X|U= I lien, < lemur'-, weihnve, onr-jiron-

keliik van Maleindie afkom-t en larei j-agilinetden mii de XXV
iloekini-i. Median Moeliannnad >|ali /al dan een Mali i-elie jnin- geweest

zijn. In een nog onuitgegeven Xota over de Wd|la (ileulaludi) woidt

een en under inner mtvoerig liehandeld.



is always, an old maid chosen out of the Royal family"!

Wetende. dat na den dood van Ba ir al-alam de neef van

Kamilla t Sjah nit Pidie als Soeltan wer I erkend. R hoop ten

wij door die graven ook hier omtrent te worden ingelicht.

De teleurstelling was dus grout, toeu die graven alle

belangrijkheid misten door de afwezigheid van jaartallen.

Tocli is bij nadere besehouwing een dier graven niet zoo

van belangrijkheid ontldoot als wij wel eerst meenden.

In vrij eeuvoudig Alaleiseh lettersehrift vinden wij op

een der grafsleenen gebeiteld

:

.lladja Xi~am

. Kendjroen Ivandang

-Meurlunn bangkoe

. Pad ja il.iauian

. Sii Soeltan Tadjoel .Mam

.Safria toe din".

Hier held jeii wij dus te doen met een graf van een iler groot-

waardigheid bekleeders in Pidie van wijlen de eerste Atjehsche

vorstin Tadioel Alam. doubter van Soeltan Rkandar Moeda.

Hoe wel de grafsteenen in de gam pong Kandang gedeeltelijk

onder den grond waren bedolven, wi<t iedere gampongman

the plaats aau te wijzen ab het graf van den eersten

Keudjroeeii Aleiteh (= - mas) der Atjehsche soeltans, welke

blijkbaar zijn aanstelling te danken had aan de eer'te vorstin

van Atjidi, Soeltan Tudj’ al-iilatn Satiat ad-din Sjah.

De Kemljroeeu Meueh was een ambtenaar van den Soeltan,

belast met bet innen der bolasting in guild van de goud-

exploitatie der Kawaj XII. -)

1) Her Soelr-maur win Arjeh, Id/..

2) Arj. Kuwaj — mal. k.iwal „l»e\vaUer, warht’*: hier iuht "pe-

ciaal in de hefekeni" van: rol:raardt>i>-\Yaeht van "oeItan"\ve£e. I>p

van oinl" aK truu-Urreek bekende Kawaj XII, aan den bo\enloop \an

Pidie, Teiinhm eu NNdjla miei, zijn dus alleen ieed< door hun

naain ^eknimerkt aN pen oud hehwin^aai dei"-£pd»ied van Arp'di-rhe

Soeltan>. Xoot 2) under aan hi/. t> H van .niijn noti over de M<ioud-

exploitatie in Atjeh” T. K. X. A. < >. 2: -ei dl X\!I1 I'.mm, afl.
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Volgens een Atjeksche overlevering zou eens een zekere

Toe LarmaJ
,
wegens een vergrijp in den Dalam te Koeta

Radja in ketenen hebben gevangen gezeten. Ten einde raad

zond bij een zijner vrienden (volgens anderen zijn broer)

Toe= Poeutong met zijn zoon nit, om een door hem begraven

uitgebolden klapper met stotgoud gevuld, op te lialeu en

dezen den Soeltan als losprijs aan te bieden.

De zoon van Toe Lamsac bracht den Soeltan den met

goud geviilden klapperdop, waaiop de Soeltan Toe Lamsa"

uit zijn gevangenscliap ontsloeg en zijn zoon met den titel

van , Keudjroeen Aletieh” begiftigde en hem opdroeg van

de gotulzoekers der Kawaj XII tien <>/0 van de opbrengst op

te eischen als soeltansaandeel. Deze eerste Keudjroeen ileueh

zou T. Tjhr Po Kleng geheeten hebben.

Aan bet eind dus van .Soeltan Tadjoel Alam’s regeering,

zoowat in het midden van de 17de eeuvv, kwam de belioor-

lijke goudexploitatie in de Kawaj XII tot stand, waardoor

het de moeite waard werd geaeht een ambtenaar of keu-

djroeen aan te stellen out de goud belasting te innen.

Routfaer dacht dat dit eerder plants had, want hij sehrijft:

, Aldus had Atjeh de leiding gekregen sinds het. op zijn

, vroegst in 1500, was begonnen te verrijzen ojj de over-

, blijfsels van het verdwijnende Lanmeri. Eer3 t had het Daja

,in "t zuidwesten onderworpen, tenvijl liet weldra daar

,zuidelijker zou gaan o. a. tut in Wojla, waar het Atjeh'sche

,goud te linden was, en nn nog de Kan aj XII d. i. de

,tvvaalf gomlvelden liggen, domeingrond der Sultans van

, Atjeh ; daarna had het oostelijk Pedir onderworpen, en in

,1524 Pasei -— Samoedra enz”. ')

Dit neejnt eehter niet weg, dat vermoedelijk reeds lang

voor het ont'taan der Kawaj XII de goudexploitatie in die

streken bestaau zal hebben. ~)

Waarom wij juist de ontwikkeling der goudexploitatie

1) KficyrI. van Xe<l. Iml. ill. IV, biz. 20s, eerste koloni.

Z) Zie ook „< iouil-exjdoitatie van Atjeh'’ biz. UST.



in de Kawaj XII ongeveer in ket midden der 17e eeuw

moeten zoeken, is gemakkelijk na te gaan.

De regeering van Iskandar Moeda met al zijne oorlogen

tot uitbreiding van zijn gebieii mag de roem van bet rrj

k

Atjeh vergroot hebben. dock kan nooit bevorderlijk geweest

zijn voor zijn welvaart. V aar, ter wille van die oorlogen,

zooveel jonge krackten gevergd werden, moesten wel kandel

en pepercultuur, waaraan Pidie zijn welvaart te danken
bad, noodzakelijk kwijnen. De ooriogsbuit verrijkte den

vorst, zoodanig zells, dat er fabuleuse verlialen van rond-

liepen, !

) doch ket land zelf kou niet auders dan verarmen.

Iskandar Thani volgde niet meer de veroveringspolitiek van

zijn sekoouvader, al wilde kij niet berusten in ket verlies

van zijn erfdeel Pahang. Zijne wed u we en opvolgster, eeti

zwakke vrouw, die eeu speelbal werd der steeds uiaektiger

wordende orang kaja's. kon evenmin de politiek van haar

vader volgen.

De vroegere strijders van Pidie, door de oorlogen niet

meer gewend aan cultuur en kandel, zocditen naar een auder

bestaan. Wat zou met him aartl beter overeenkomen. dan

ket avontuurlijke goudzoeken V De goudexploitatie in de

Kawaj XII door Pidie’ers hegon dus reeds gedurende de

regeering van Dkandar Tkani en zal Invar hoogste bloei onder

zijne weduwe Soeltan Tadjoel Alam wel bereikt hebben.

Van den peperhandel, waarv.m zij bet monopolie hadden.

trokken de Soeltans van Atjeh de meeste inkonisten. Hnnne

vazallen aan de uitvoerkavens, die te waken hadden voor

de nakoming der bepalingen, traden nog op den voorgroud,

zoolang de kandel, vooral in peper. bloeide. D't zal ook

in Pidie ket geval geweest zijn. Met ket wegkwijnen van

den peperhandel in Pidie, verminderde ook de belangrijkkei i

van des Soeltau’s onderkoning of stedehouder, terwijl de

Keudjroeen Meneli, die voor den Soeltan van elk onderdeel

1) Zie ook noot 1) omleraan biz. 70.
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der Kawaj XII jaarlijks een bela-ting van ee'n boengkaj

(± 50 gram) goud eu 6611 karbouw ojiei'dite. meer op

den Yoorgrond kwam, zoodanig zelfs. dat aau bet eiud van

de 17e en heel in ’t begin van de lSe eeuw Pidie geen

liooid of oeleebalang had, hetgeen wij later liieronder zul-

leu zien

Gelokt door het good in de boven-treken van Pidie en

Menlaboh, trokken dus in bet midden van de 17e eeuw.

voornamelijk Pidie’er- er been en stir-hten aldaar de liekende

feileratie der Kawaj XII. Het bedrijt van goudzueker in de

Buven-treken van Pidie en Menlaboh bleef niet altijd winst-

e'evend. zooilat een grout deel iler bevolkiug dier Areken

weer uatjr een ander be-staan zoelit en meer naar bet

Westen trok.

Lieden nit Pidie bevolkten op deze wijze A
r

j i»i ' < West-

kust. Het voor pejierenltmir zoo nitnemend geschikte laagland

langs de Lust van Meulabuh en Tapa“ Toean trok de \ roe-

gere gondzoeker* meer aan. In plants van goudzueker werd

men weer peperplanter en zoo geraakte Menlaboh bevolkt

ten kosfe van de Kawaj XII. H

De PidieVehe kolonKteti kwamen weldr.i in botsing met

de Maleier-. die van nit zee Meulnhoh koloniseerden. Deze

»trijd, bekend under den imam van .prang Jlawa", had

plants heel in bet begin van de l s e eeuw. eu eindigde met

de zegepraal der Pidie'er'.

Het eenmaal zoo mar-htige Atjeh-a lie rijk kwam. zooals

we 1

1

i e* rbo veil reeds ge/.ien liebben. under de vier aohter-

een-volgeiide vroiiweinvgperingen tot verval : reeds te

1) „<roiidexploitHtie in Atpdi’'. T ri fr IC011 . Xod Aardnik,-.-

kunilig 1 ienootscliiiji 2 . -.or. dl. XXIII lain.. All. 7> biz. a.H>.

In een liuot 1 /eg t de beer Kouilaer
:
..Nergelijk hiermede de gned

aunduitende mededeelmg van v. l.ungen T. A. (I. 2" ser. VI l.s.sp

p. 4> over een oiidere Arp-h'i lie neder/ettiiig te Alalian ^ Leulian

in MeulaboV* binnenhtnd, \ o.'.r Muiianakabauer' over zee Meulaboli

be\olkten: en de ongeitronde kntiek dual up in de otticieele nota over

Meulab'di, gepubliceerd in lijplr. Ivon. 1 lot. 7. I laud p. 21.1.



bey inuen under de eel'.-te vorstm ladjoel Alain, hoew> 1 dit;

regeeiing over t geheel ru-tig. maar nier bevorderlijk voor

de grootbeid des rijks was.

De vorstiimen -tonden geheel under den invlo-d del- Kijks-

grooten eu Oeleebalangs. die underling weer na ijserig op

elkaar waren.

Reeds under de regeering van de derde vorstin liadden

de A rjehers blijkbaar getioeg van de vronwniregeeriuo'en

en wilden tot den ouden. nuruialeii toestand teiugkeeren.

De kenze van Kamalat Sjah tot Soeltan in lbS8 had dan
ook niet zonder protect ]daat>. De vrouwenregeeringeii

bleven zoo lang nog gehandhaald dour den onderlingen

naijver der Oeleebalangs. en .Jacob Janssen de Rov noemt,

in zijn .voyagie" gedaan in 't jaar 1(391. bet Atjehsehe

regeering^stelsel eerder eene republiek dan een koiiingsdiap.

Ten slotte nverwonnen toch de tegenstanders der vrouweu-

regeering door de afzetting te bewerkstelligen van Soeltan

Kamalat Sjab in October 1(399. tenvijl zij ee'n jaar daarna

stertt. Door de kenze van een Arabier onder den imam van

Soeltan Badr al-Alam Sjarif Husjim Djamal ad-din tot

voivt. kwaui ec liter aan de verwarring in het Atjehsche rijk

geen eind, integendeel zij vwrd hoe langer hoe erger.

In die verwarde tiideu had men zelt’s verzuinid een fftede-

houder in Pidie te heiioenien

A an af 1699, toen Kamalat Sjah door Djauial ad-din

went vervangen tot het begin der 19« eenw, konien we in

een tijdperk waarin wij over Atjeli van Europ uescdie zijde

heel weinig liooren.

,Oelukkig". zegt Dr. Djajadiniugrat, ,vertellen de niagere

,kronieken van het tijpe. dat door Dnlanrier uitgegeven is.

s nieer bijzoiiderheden omtreiit den binuenlandsedien toe-tand

,van At jeh. bijzoiiderheden van onverkwikkelijken aard, die

,de lectuur van de Atjeh-che ge^chiedenis over dit tijdvak

,ni“t tot de meest aangenanie hezigheden maken".

\ our Pidie breekt thans een tijdvak aan, waarin het
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landschap Pidie proper aau zijn tegenwoordig Oeleebalangs-

geslacht is gekomeo. Keeren we ongeveer een eeuw terug,

zoo hebben we ’t laatst als onderkoning van Pidie Soeltan

Hoeseiu, zoon van Soeltan Sajjid al-Moekammal leeren ken-

nen, die in 1607 door zijn neef Peurkasa Alain werd

gevangen genomen en daarna omgebracht. Ongeveer 25

jaren daarna hebben wij ook sleckts voor korten tijd Iskandar

Moeda’s zoon als z. g. Soeltan van Pidie zien optreden.

Wie in dien tussehentijd en daarna Soeltans Stedehou-

der is geweest, leert de gesehiedenis ons voorloopig niet.

Waar liet Pidie’selie volk in dien tijd slechts hoofazakelijk

diende om des Soeltans legerscharen aan te vullen, zal dan

ook wel de een of andere legeraanvoerder van den Soeltan

aldaar het heft in handen hebben gehad. Toch leefde er

toen reeds in Pidie een voornaam geslacht, dat veel invloed

op de binnenlandsche aangelegenheden zal gehad hebben;

dat geslacht stamde af van eene vronwelijke nakomelinge

van soeltan Hoeseiu en is thans nog vertegenwoordigd door

het oeleebalangsgeslacht van Keumangan. Hun preadicaat

„Pdtjoet'’ wijst er nog op. In ongenade gevallen bij den

inaehtigen Atjehschen Roi Soleil, trokken Hoesein’s nako-

melingen. plants uiakende voor soeltan’s nieuwen stedehouder.

zich vermoedelijk terug meer in het bin nenlend van Pidie,

waar thans Keumangan ligt, en werden zij aldaar de oelee-

balangs dier streek, terwijl zij later under een andere dyuastie

grootwaardigheids bekleeders van de regeerende soeltans

werden.

In de legende over het ontstaan der Ivawaj Xll worden

de Keumangan’s ook geuoeuid en speelden zij dus hlijkbaar

in ’t midden der 17e eenw in Pidie reeds een rol, Wij

komen later wel weer op deze nakomelingen van soeltan

Hoesein terug.

Hierboven hebben we ook gezien. dat in de laatste helft

van de 17e eeuw otuler de vrouwenregeeringen het stede-

houderschap van Pidie werd verwaarloosd, zoodat in dien
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tijd de verscliillende onderdeelen, staande onder oeleebalangs

of ambtenaren van den onderkoning, met den titel van

, Mantroe,” zicb langzamevhand zelfstandig begonnen te

gevoelen. Pidie werd dus verdeeld in zelfstandige 9taatjes,

waarvan Keumangan wel het voornaainste geweest zal zijn;

slecbts het gezag, zoogenaamd van den soeltau te Koeta

Radja erkennende, met negatie van zijn stedehouder, wiens

zetel in eigenlijk Pidie tenslotte vaccant bleef, en de direct

omliggende streek (Pidie proper) dus geen hoofd had:

want de invoering van een ordelijk staatsbestuur is, zelfs

bij de machtigste Soeltans in Atjeh, nooit het fundament

geweest, waarop een duurzaam gezag door hen gevestigd

werd. Zij stelden zich alleen tevreden met de erkenniug

van linn oppergezag en de betaling van de verschuldigde

rechten. Men kan daaruit wel nagaan, hoe dit onder de

zwakke regeeringen der vrouwelijke soeltans geweest zal

zijn.

Over de geschiedenis en den oorsprong van het tegen-

woordig besturende oeleebalangsgeslacht van Pidie kon sehrij-

ver van deze nota nog bijtijds bijzouderheden opteekenen

uit den mond van den ruim tachtigjarigen Panglima Moeda

Mat Saleh, die, hoewel nog holder van geest, reeds sukkelend

is en zijn eiude voelt naderen. Deze oude, zeer aan het

Pakeh geslacht gehechte vroegere panglima of krijgsoverste,

heeft menigmaal, volgens zijn beweren, het plaatzilveren

blad ter grootte van een ligmatje, dat ook net zoo opgerold

werd en waarin de geschiedenis met de versehillende Soeltans

edicten, betrekking liebbende op het Pakeh-geslaclit, gegrifd

stond, gezien en gelezen. Deze zilveren plaat, bekend onder

den naam van ,lhhh pira£ ,’ smolt weg in deu brand, ont-

staan bij de beschietiug van Koeta Asan door onze Mariue

in December 1873 (hierover later meer). Het verhaal luidt

ongeveer als volgt

:

, Seundri en Zein al-abidin, later meer bekend onder

den naam van Mabaradja Lela, waren twee voile neven



(kinderen van twee broers) nit een vorstelijk geslacht en

afkomstig nit Celebes. Zij gingen samen naar Mekka. al-

waar zij zeven jaren verbleven om in de Moslimsvhe

wetenseliap te studeeren. Op bun terugweg naar Celebes

ter hoogte van Poelo W ell ieden zij sehipbreuk. Xa onge-

veer een jaar op zee roudgezwalkt te liebben. zegt liet

verhaal, werden zij eindelijk op bet strand geworpen. Seundri,

de latere stamvuder vail bet Pakeh-geslacht, was a clieval

gezeten op een grooten viscb, den z. g. , ikan aloee-aloee”. ')

Hij kwam tereebt aan de riviermoinling van de Kroeeng

Bardh of Pidie-rivier, waar veel later onze eerste vestiging

in Pidie werd gebouwd. De bevolking vond hem under een

Si Kapbh-boom en bracht hem naar de Meusigit raja, op

de jdaats waar tbans nog de groote gerestaureerde Meusigit

staat. bet centrum van eigenlijk Pidie.

Zijn neef Zein al-Abidiu werd terzelfder tijd bij de Ivoeala

Banggalang, de breede uitmonding van de Kroeeng Renbie

en de Kroeeng Oetoee. op bet strand geworpen. Door zijn

lang verblijf in zee was het heele liehaam bedekt met

, triteb" (een klein sebaaldier of soort paalworm). Een pawang-

poekat of vissehersbaas vond hem bewusteloos op 't strand

liggen en daar hij zag aan den gouden gordel en gouden

,
peunoewa’’ (Boegineesche bade-bade, :

)
dat de drenkeling

een man van hooge geboorte was, werd bij met warm

water afgespoeld en behandeld met <lamp van kokende rijst.

A1 de aanzettingen op bet liehaam van den scliipbreukeling

verdwenen spoedig en na eene zorgzame verpleging van

3 a 4 maanden kwam hij weer goed bij. Zein al-Abidin

1; Thans nog is doze vBelisoort de z. g. zeesnoek voor alle afstarn-

melingen van het Pakeh-geslacht .pantang'’, zoodat zij er nooit van

mogen eten. Dr. J. Pijnappel geet't voor aloe 3 op .een oneetbare soort

zeevisch’k De hier dikwpls gevangen uloee3
is eehter wel degelijk

eetbaar en een siuakel||k gereelit.

2) Bij Seundri werd een lanspunt met onihulsel aangetroti'en, toen

hij werd aangespoeld. Deze lanspunt en een zwaard van T. Seundri
zijn nog als .poesaka" in het bezit van T. Radja Koeala.
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vroeg toen aan ziju verpleger, waar hij feitelijk was en

hoe de regeerende vorst heette. De pawang poekat ant-

woorilde hem daarop, dat de gampdng ,Banggalang” heette

en dat de rad.ja in Atjeh zetelde. Hij verzocht vervolgens

zijnen weldoener hem naar Atjeh te brengen. hetgeen ook

geschiedde met een prauw-poekat.

De twee neven hadilen elkaar nog niet ontmoet en wisten

van elkaars lotgevallen niets af. hoewel zij toeli betrekkelijk

dicht bij elkaar waren tertcht gekomen.

Te Koeta Radja gearriveerd, begat Zein al-Abidin zich

direct naar de Groote Meusigit en nam afscheid van ziju

gastheer en weldoener met de woorden: , Als gij hoort.dat

hier een andere Soeltan regeert, moet gij direct weer over-

komen". i)

In de Meusigit Raja te Koeta Radja, waar hij dagelijks

vertoefde, werd hij op zekeren dag opgemerkt door den toeu-

maals regeerenden vorst, Soeltan Djauial ad-din. Door ziju

houding en voorkomen, ontdekte de Soeltan direct in hem

den vorstentelg, en nam hem daarom mee naar ziju paleis.

De Soeltan overlaadde hern met weldadeu en schonk hem
t grootste vertrouwen, zooals de Atjehsche tekst luidde

:

,Amanah hana meutoeka, harab liana binasa”, een vertrou-

*veling zonder weerga das. Hij werd daarom aangesteld tot

Soeltans hayil-inner met den titel van , Maharadja Lela”.

Op een keer kreeg hij opdracht van zijn vorst om in

de Pase-streek de hayil-radja te iuneu en moest hij over

land door Pidii* zijn weg volgeu. In Pidie had de ontrnoe-

ting der tw'ee neven jilaats, die recht hartelijk was.

T. Seumlri, die zich als een vroom en eerlijk mensch had

doen keiinen, was intusschen door de gezauieulijke imeums

ll De gei>ehie(lschrijver heefc hier willen aantoonen, dat de eerste

Soeltan van de Boegineesche dvnastie of een protetiselien blik had, of

toen reeds eerzuchtige plannen bij zieh droeg, een ondeugd voor een

streng geloovige, terwijl h(j zulks weer tracht goed te rnaken door

hern later z. g. den Atjehschen troon te doen weigeren.

Ttjdschr. v. Ind. T.-
t
L.- en V k . , deel LVXII, nfl. 1. *>
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en de bevolking van Pidie tot oeleebalang verkozen. Men

snakte aldaar naar een eenhoofdige leiding. .Sinds lang

lieersclite daar verwarring en regeeringloosheid. omdat men

er een radja miste, die bet land behoorlijk kon besturen.

In de vreugde van die onverwachte ontmoeting wilde T.

Seundri zijn neef niet zoo spoedig verlaten en begeleidde

hem op weg naar Past*. Te Trieng Gadeng tonderafd. Meu-

reudoe). bekend om zijne mooie bamboe-laueu. in een bale

(
== verhoogde vloer met een afdak) rnstende. zag Maharadja

Lela een ,
trieng soengsang,’’ ') en terwijl hi

j
dat stuk pus

had afgesneden en nog in de handen hield. deelde een hem

nagezonden hode mede. dat de soeltan zwaar ziek was en

hard naar zijn terugkomst verlangde. Direct werd de terug-

reis aanvaaril en thuis komende, deelde de soeltan hem mede,

dat lnj door zijn ziekte niet lunger in staat was te regeeren,

zoodat Maharadja Lela hem maar moest opvolgen. Beschei-

den bracht hij zijn beer eu meester onder bet oog, dat hij

oorspronkelijk joist naar Mekka was getogen om zijn

vader. die zelt vorst was in Celebes, niet te behoeven op

te volgen.

De aclit rijksgrooten, bestaande nit T. Bheuloeka Seurana,

T. Mtmgkoe Boemi. T. Kadh Malikdn ade. T. Peureudana

Mantroe. T. Panglima Meusigit Raja, T. 8iah Oelama. T.

Rama 8eutia en T. Kenrenkdn -) beraadslaagrten over de

1
)

lien bamboo. wminan enkele geledingen in omgekeerde richting

loopen, een zeldzame speling der natuur, die den drager van zoo’n

Htuk bamboo, volgens Atjehsehe opratring, geluk en voorspoed aun-

brengt en tevena „keubaj’' of onkwetsbaar maakr. Zie ook Dr. S. II.

„I>e Arjehers", ill II biz. HI*.

2) Van I’iitjoer menrah kreeg ik de \cilgende \ eiklaringen \ an de

bi-teinming de/er acdit njksgrooten of „orang knjaV’ van A t ]
« h : T.

Bheuloeka Seurana bud \uor de uitvoering te zoigen van opgelegde

straiten b;i zware mi-drpven, waarbij een bepaalde straf (build) N
bt-dreigd of waarbij de hestialting door middel van ta’zir plants bad

Zie ook Mint hadd en ta'/.ir de llandlenling .Mob. Wet door Dr.

Tli W. diiwiboll, biz. SO 1 tm Him. T. Mnngkue Boemi zourh-n wii
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moeielijke ksvestie der troonopvolgiug eo wisten geeu rand

met de oplossing vail liet vrangstuk. wieu zij dan wel zoudeii

kinzeu. totdat eiiuielijk T. Blieuloeka Seurana de vrnag stebie,

wat zijue rnede rijksgrooten hem geren zouden. als liij

gedaan wist te krijgen. dat Maliaradja Lela toch Soeltan

zou worden. Zij beloofdeu hem ieder een kati goud te

zulleii geven. Midilels een list legde hij ’t op de volgende

wijze aan:

De Rated teuhaj i) was een groote platte steen met een

baldakijn, waarop vroeger de kroning der Soeltans nicest

plants hebheu. T. Blieuloeka nit liet door een kind, ojidat

bet niet zou opvallen. de touwt jes van bedoelden troouhemel

doorsnijden, waardoor liet doek op den steen vie] . T. Blien-

lpeka Seurana verzocht toen Maliaradja Lela. ouidat hij de

Minister van Binnenlandsehe zaketi kntinen notation; liij had do

regeling over alle binnenlnndsehe nangfelegenhedeii (atoeran negeiik

Rijksbestuurder dus.

T. Kadli Maliktin Ade was de opperrechter van het Atjehsehe r ji k.

Onder T. Peureudana Man tide werd verstaan de pangliitm-sagi van

de XXVI moekims. T. Panglima Meusigit Raja was bet boot'd van

ongeveer :>4 gampongs ter weorszjjde van de AtjMi-riv ier, indeomge-

ving van het liof en de hooi'dmoskee (Zie ook „I)e Atjehers’" dl. I biz. luh)

T. Siah Oelama was panglima-sagi van de XX \ moekims, ourspron-

keljjk gezag uitoefenende over aile sehi ittgeleerden in Atjeh.

T. Kama Seutia had tot tank, gesehillen van oelcebalangs onderling.

inderminne te sclnkken.

T. Keureukun was de geheiiii-ehri|\er van den Soeltan, later met

de III moekims Keureukon beleend , Zie ook „Pe Atjehers” dl. I id/.

140 en 141).

1 ) Pe „l$nti‘f> teubaj” moet vroeger aan de Kroehng Dariij gestnan

bebben, waar de tegenwoordige <ionveinenrswoning te Koetu Kudin is

gebouwd. Overblijfselen ervnn zi|n met meer tei ug te vinden, evennls

tal van belangrijke soeltans giawn, die daai gestaan bebben veidwenen

zijn. (Jok wordt die steen met aangegeven op den platten grond \.m

den Kraton (Januari 1S74 ill het werk van 1. it. Kielstra. „I>eArpdi-

Oorlog", dl. I bijlage XXV. Tueb lieetr die historische steen bestaun,

<iaar Panglima Moeda Mat Saleh, die vioeger dikwjps in tlen Kraton

van den Soeltan werd toegelaten, dien sreen lieetr ge/mii.
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eenige der aanwezendeii was van vorstelijken bloede, bedoel-

den neergezakten baldakijn weer op te riehten. Argeloos

voldeed hi] aan dat verzoek, dock toen hij op den steen

stond om het doek op te lichten, brachten alle rijks-grooten

hem den vorstelijken „s£mbah”, terwijl op een afgesproken

teeken alle kanonnen in den Kraton begonnen te bulderen

en alle trommen werden geroerd als teeken van hulde aan

den nieuweu vorst.

Makaradja Lela kwam aldus in 1727 aan de regeeiing

onder den titel van Soeltan Ala’ad-din Ahmad Sjah en met

hem nam de Poegineesehe dynastie in Atjeh een aanvang,

die zich tot onze komst wist te handhaven.

In Pidie kreeg, de reeds vroeger tot oeleebalang- aauge-

stelde T. Seundri den eeretitel van
, Pakeh”. ]

)

Overal heerscbte toen vrede en welvaart in Atjeh en

onderhoorigheden, eindigde bet veibaal op de „lhdh pira
1”.

Ken heel andere lezing over het ontstaan van liet Pakeli-

geslacht gaf indertijd T. Bentara Keumangan Potjoet Abdoel

Lateli aan den kapitein J. P. Mever, eiviel gezaghebber te

Sigli (Scbrijven dd. d September 1891 als antwoord op een

apostil van den Civ. en Mil. <Touverneur dd. 25 Juli 1891

no. 218/k, gesteld op een brief van T. Bentara Keumangan).

Dit verbaal Inidt als volgt:

, De overleveriug spreekt van zekeren Inieiim Rajat, die

een landstreek bewesten de Sigli-rivier ontgon; van een

Imeiuu Boenien, die zich vestigde in de streek. welke thans

de III Moekims Uigieng beet en van een Pangoelee Meu-

naroe, die Peukau Sot sticbtte en van daaruit, kracbtens

den wil van den Soeltan van Atjeh. gezag uitoefende over

het gedeelte der Noordkust, dat thans Pidie wordt genoemd.

Van dezen Pangoelee Meunarbe stammen de Bentara Keu-

1) At'geleiil van „faijih” <1. i. wetgeleerde.

De titel „ Pakeh” komt alleen toe aan de regeerende oeleebalangs,

van ilaar de verontwaardiging van den tegenwoordigen titularis, toen

een zijner neven zich T. itachmoet Pakeh dorst te noemen.
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mangans af. Een liunner met name T. Bentara Keumangan

Potjoet Lamoe ontgon eene streek gelegen op den linker

oever der Koeala Gigieng. die ook Gigieng genoemd word,

omdat zij lieette te beliooren tot de landstreek Gigieng.

gelegen op den rechteroever van de rivier van dieu naaui.

1 an dien tijd af werd bet gebied vau T. B. Keumangan

.Gigieng” genoenui.

In de door Potjoet Lamoe ontgonnen laudstreek Gigieng

vestigde zich een Boeginees. Een zijner afstammeliugen.

beroemd om zijn kenuis der Mohatnmedaausche wetteu,

begaf zicli naar den Imeum Rajat en wist zich daar zoo

in te dringen, dat hij tot hooge maeht eu aanzien klom en

een van de docliters van den Imenni hnwde. Het was een

der afstammeliugen uit dit huwelijk. aan when het gelnkte,

den Imeum Rajat met diens familie vau het kussen te

stouten en zich zelf daarop te plaatsen; hij werd de stam-

va ler van T. Pakeli’’.

Nogal een vaag en verward verliaal. zooals we zien,

doch lateu we bier even hij opmerken, dat liet uit den mond

van Pakeh’s grootsten vijand werd opgeteekend. Later zullen

wij hieronder ook lezen wat Potjoet Meurah van hare af-

stamming mededeelt.

Hoewel de legende op de lhoh pira" over bet aanspoelen

der twee ueven een algemeen Atjeh-Polvnesisch verhaal-

motief is. t; en er hier en daar in de hikajat veel fantasie

i~ terng te vinden ter verheerlijking der nakomelingeii van

het Boegineesclie Soeltans- en aanverwante Pakeh-geslaclit.

voor wie men tocli die hikajat traehtte te vereeuwigen.

kail aangenomen worden, dat de hikajat eenigszins op

historische basis werd geschreven. We kuunen daarom gerust

aannemen, dat de eerste oeleebalang uit Let Pakeh-geslacht

1) Zie ook, onitrent liet aanspoelen van de eerste vorsten, mijn

manuscript over de Atjelmelu* /ijde-industrie
(

liewerkt door II. \1 .

Fischer. Internationales Archil fur ethnographic, Band XX lull

biz. 11.
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nauvv verwaut was aan den eersten Soeltan van de Boegi-

neesehe dynastie. Door lierhaalde aanlniwelijking bleven de

beide families steeds nauw aan elkaar verbonden, terwijl

zij elkaar in de versehillende oorlogen en moeielijkheden

tromv bijstonden.

Hoe Atjeh aau de Boegineesclie dynastie is geko-

men. wordt door de Maleisehe kronieken heel verscliil-

lend medegedeeld. Na raadpleging van die kronieken

zegt Dr. Djajadiningrat in zijn stndie ten slotte: ,Hoe het

,ook zij. als vaststaand mogen wij aannemen. dat de

. waarseliijnlijk ook al niet rustige regeering van Soeltan

„Djamal al-Alam” (meer bekend onder den Atjehschen naam

Djamfiloj. zoou van Soeltan Badr al-alam Sjarif Has-itn

en in 1703 opvolger van Soeltan Perkasa Alam Sjarif

Lamtoei). ,niet vreedzaani geeindigd is. Onder aanvoering

,van i’anglima Folim ') van de XXII moekinis kvvanien

.de drie sagi's tegen den soeltan in opstand en noodzaak-

,ten hem de vlindit te nemeti. Waar-chijnlijk ging de

•,soeltan toen over zee n nir Pedir. daar de algemeene opstand

B h h in wel met toegelaten /.on hebben in het land te blijven,

•,ua de stud aan de zorgeii \an" (zijn gnnsteling) ,Maha-

„radja Lela toe\ ert i on wd te hebben. -’) Tntn-sehen konden

,de hoofden bet niet direct eens worden over den te kiezen

. troonojivo'ger. Ten -lotre werd de Maharadja van kantpong

, Pahang tut Soeltan uitgeroepen. die den titel aannaui van

, Soeltan Djauhur al-alam Ama ad-din Sjab. Hij stierf eebter

, reeds 2o ilagen daaina. Kenige Moekims kozen nu Wandi

.Tebing. volgens de kroniek van Marsden een neef van Djamal

,al-alain. tot iVieltan, die zieli mi noeiude soeltan Sjams al-alam.

,Xiet met algeineen goedvindeii up den troon gekomen, vv erd

,
Sjams al-alam weldra vveer afgezer. volgens eene kroniek

1 Vfi niueileljjk lie ru eerie p.ui^lima >;nri
)
zie biz. Ii9.

Ji Du komt rmj ook zeer vvanrselnjnliik voor, ilnar de vertrouwe-

linsr Mnlmnirija Faria, zeer zeker den -in-Iran luingerarien zul hebben

he-clieninin: en veiliglieid te zoeken bi| / lj it m-ef T. Sennilri van I’ntie.



,na vijltien dagen en wel door de XXII Moekini-, volgens

,de meeste andere 11a dertig dagen. Eenstemmig riepeu de

,drie sagi s toen tot Soeltan tut den Boeginees Maharadja

i Lela Melajoe, den stadbewaarder van den gevluckten vorst.

,Dit alles gesebiedde, volgens onze bronnen, tusschen De-

cember 1 7 2t> en Februari 1727".

Dmtrent de herkomst van Maharadja Lela Melajoe l
)

vrordt in een der kroniekeu alleen gezegd: ,Hij lieette

eigenlijk Zeiti al-abidin en was een zoon van Abd ar-rahim,

die weer een zoon was van Mansoer, Boegineezen, die in

Atjeh in aanzien waren'’.

De Klerck niaakt de veronderstelling dat Maharadja Lela

een Boeginees uit Malaka was. In een uoot *) biz. (58 dl.

I van zijn , Atjeh oorlog” wordt o. a. gezegd: .De Boegi-

,nee/.en waren in bet begin der eeuw voor het eerst op

-Malaka verscheuen en hadden daar nabij den tnond der

-Salatigor een kolonie gesticht — 1718. , Von Riouw,

, ikrern Hauptstiitzpunkt aus, nnichten diese unternehmendeii

, Seefuhrer in jener zeit til le Kiisten des Arebipels und der

jHalbiusel uusieher und unteniahmeii Raubziige bis ins

,lnnere der Malaijischen Lander. . . . Einer der emgewan-

- derten Etirstensbhue wurde 1748 vom Sultan von Perak

sZinn Sultan erhoben und aueb die beutige Dynastie ist

, noeh stolz auf ibre baginesiscdie Abstanimung”. Dr. R.

Martin s. 189.

Volgens meergenoemde Pbtjoet Meurah waren Maharadja

Lbla en Tenngkoe Seundri niet turn elkaar verwant: laatst-

genoenide. een alem. nioest zijn imam te danken hebben

tian het land, waar hij van al koinstig a-. u. 1. .bidenreng”

(I'elebes): vervortnd tot .Seundri”. De vader van Maharadja

L&la was volgens haar T. Lhoug /a in Abidin, zoon van

Dating Mantsoer Boegis.

Hoe ’t ook zij, Soeltan Ala ad-din Ahmad Sjah regeerde

1> Alle Inlanders Imiten AtjMi woideii maleiers i^noemd, dus ook

Iioe^iiu^Dzoii.
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gedureude + 8 jaren ]
)
bet Atjehsche rijk in vvede en stierf

in 1735, vier zonen achterlateude met name Potjoet Oee1
,

Potjoet Kleng, s
)
Potjoet Sandang en Potjoet Moehammad.

Djeumaloj, 3
)

die na zijne uitwijking naar Pidie zieli in

Lho* Xga 4
)

gevestigd had, kwam bij bet vernemen van

soeltan Ala'ad-din Ahmad Sjah’s dood met zijne aaiihangers

van de sagi der XXVI Moekims opdagen, ten einde weer

bezit te nemeu van den troon. Doordat bij niet doortasteud

optrad, werd hij nit de Beit ar-rahman, lvaar bij zicb

genesteld liad, verdreven door de partij. die inmiddels Potjoet

Oee' ala opvolger van zijn vader bail verkozen, Djeumaloj

trok zicb toen terug naar gampong Djawa.

Toen Potjoet Oee 1 ook weifeleud optrad, gedachtig aan

de laatste vermaning van zijn vader om den Saj.jid Djeu-

malbj steeds met eerbied te behandelen, besloot zijn jongste

broer, van dezelfde moeder, Potjoet Mohammad genaamd,

daar een eind aan te maken. In een Atjebsch epiaeh gedicht

n. 1. de , Hikajat Potjoet Mohammad”, geschreven door Teung-

kue Lam Boekatn worden de lotgevallen vail dezen dapperen

en energieken prins bescbreven. Daar m deze bikajat veel

\un de geschiedenis van Pidie wordt vermeld, zulleu we

bier het gedicht ook eenigzins uitvoerig behandelen, vuor

zoo ver 't Pidie betreit. niettegenstaande de inliond van

die bikajat door Prof. Dr. Snonck Hurgronje reeds werd

medegedeeld in zijn standaardwerk. Ouitrent de hi-dorisc-he

waarde van bet gedicht lezen we in bedoeld werk :

,
Wij loopeu dm geen gevaar van groote divaliug door

1 Ken kroniek dei Atjehsebe Soelrans bij Potjoet Meurah beiu>tende

spreekt van i* jaren

2) „Oee~" en .Kleng” genoemd van him hunKkleur. Oeez~
blank en klensr —- zwart al> een klini(al**e>.

H

)

Soelran Djainal al-alam Badr al-moenir >taat bjj tie Atjehers

meer bekend onder den muim van .S. Iljeumaldj.

4i In de hikajat Potjoer 3Io»diammad wordt Djeumajqj aan^eduid

met „jnazd jnj Lhoz Nga” d.i. imPzoel ldio2, — tie atcvzerte i Soeltan \

in Lho z Aga, /pgr Dr. Dja jadiningrat.
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,aan te netnen. dat de Teungkoe zijn gedicht omstreeks

.bet midden der 18e eeuw opstelde. Bij hem staau wij

,dan ook op historischen bodem, al worden de f'eiten

.natuurlijk weerspiegeld door een verbeelding, die liaar

, Atj eli sc-li karakter geen oogenblik verloochent. Won-

. derzucbtige verklariug van eenvoudige gebeurtenissen.

.ook wel opsmukking van de ware gesc-hiedenis met

-een gefingeerd droouigezielit of een mirakel: dat zijn

,vrijheden, die men geenen dichter, en allerminst eenen

« Atjehschen dichter, kwalijk nemen kail. Overal konien

,ec-hter bij Teungkoe Lam Roekam de echt mensclielijke

,roerselen tot hun reclit. nergeus verdwijut de historic ac-hter

„den sluier der legende. Niets geeft den lezer aatileiding.

,aan de waarheid der hoofdzaken te twijfelen. zoodat het

, gedicht. afgezieu van zijue hooge litterarisvhe waarde. nog

,eene belangrijke bijdrage, tot de gesehiedenis van At jell

-bevat, die in de Inlandsc-he chrouieken zoo schraal, dor

„en tevens verward wordt behaudeld".

De Hikajat begint met een niting van verontwaardiging

uit den mond van Pbtjoet Mohammad, dat het n. 1. onge-

hoord is, dat twee vorsten in een gebied regeeren. Deprins

kreeg dan eeti droouibeeld, waarin de ondergang van At.jeh

werd voorspeld. tenzij aan <ie venvarring een eind kwam.

Drie dagen lang overlegde hij met zijn breeders Pbtjoet

Kleng en Potjoet Sandang wat te zullen doen. Hij niaande

hen aan mee te strijden ot met geld bij te staan. daar hij

anders naar Batoe Bara zou uitwijken uni van daar den

strijd te beginnen. De oudste, Pbtjoet Kleng, gmg namens

de broeders (lit Pbtjoet Oee* mededeelen. die ervan ontstelde

en Potjoet Kleng in overwegiug gaf, ziju jongsten broer

tot kalmte aan te manen, daar hij voor zoo’n k wajongen

niet bang was, en hem anders met geweld tot rede zou

brengen. Pbtjoet Mohammad bleel volhonden en de beide

andere broeders verklaartlen zieh bereid hem finantieel te

steunen; de vorst daarentegeu zond zijue sipalii’s naar
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Mohammad's woning om den jeugdigen ouverlaat tetoonen,

dat zijne woorden ernstig gemeend waren.

I’otjoet Mohammad voorkwam dat. door met zijn gevolg

zijnen broer aan de poort des Dalams tegemoet te komen.

Dour zijn kraehtige taal verschrikte hij den voist en noenide

’t uitvluehten van hem, u anneer deze beweerde, dat het een

opdraclit van hunnen stervenden vader was, tocdi nooit te

vechtmi tegen Djeumaloj, een afstainmeling van den Profeet

en zich liever met hem te verzwageren. Mohammad vt-r-

weet zijn broer, dat deze te veel uaar den trouweloozen

raad van enkele hoofden lui-terde, die aanhangers waren

van Djeumaloj en hem in bun hart bedrogen Toen kort

daarna de beroemde Panglima Moeda Sasti ;

)
tan de XXII

Moekims. die mee had gedaan aan de onttroning van D.jeti-

malo.j, hij den vorst kwam om eene coneesaie van zwavel-

wimiing in bet Seulawa'ih gebergte (Goudberg), en deze

hem ahiaar op de hoogte stelde van ’t gebeurde met Potjoet

Mohammad, hespotte hij den vorst, omdat deze niet in staat

was een kwajongen tot rede te brengen. Ter voorkoming

van een burgeroorlog droeg de vorst den Panglima Sagi

op den jongen under handen te ueuien, doeh weldra merkte

Polem tot zijn -aliunde, dat hij tegen den knaap niet was

opge wassen.

Besehaamd en hevive-d vnor de-, \orsten toorn, vertrok

hij weer naar zijn gelded.

Toegerust met een belangnjke sum geld en een leger

van een pear houderd tolgelmgen nit Atjeh vertrok de

jeugdige [inns naar f’idie om ahiaar zijn aanliang te ver-

meerderen.

Aan de Koeala Ita'ee ru»t ln-t leger eenigen tijd nit.

l i Hi >
1
- lieeft lie dieli ter noli veiyi-r; het zal wel vermoedelijk de

tweede Punylima Sum yc\vee-t zijn, daar Panglima Moeriu Ski-tl in

dien rij 1 1 lunger dan To jnren 1’unylima Sagi /ou yeweest zijn. De

dicliter hecft lner den eir-ren en mee-t bekenden I’anulima Sagi ycnoemd

wat wel eea- nifi-i ycbeart in liikuiu--,.
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Hiervan maakte Potjoet Mohammad gebruik om allevhande

verbeteringen aan te hrengen tot welvaart van bet laud,

dat nog zwaar leed onder d^-ti drnk van vroegere regeering-

loosheid en venal.

De haven voor prauwen werd verbeterd. waardoor een

belangrijke markt in de gatnpdng Batee ontstond.

Hij liet overal loeengs of waterleidingen aanleggen tot

bevloeiing der sawah's. waardoor de rijstoogst meer dan

verdubbelde. In een woord: hij deed alles om de welvaart

der bevolking te bevorderen. die sedert jaren door traagheid

en onkunde armoede leed. *) Verder deelde hij aan alien,

die him tie opwachting bij hem maakten, geld en statieklee-

deren nit, zoodat hij door zijn beleid en mildheid zijn leger

met honderden zag vermeerdereu. Overal iu Pidie. waar hij

kwam. deed hij ‘t zelfde. In Padang-Tidji regelde hij ver-

schillende zaken betreffende de VII Moekims ; in Reubee

bewees hij alien eerhied aan den aldaar begraven heilige.

Zoo giug hij verder en dank zij zijue overredingskraeht en

de uitdeeling van kostbare ge^ehenken, kon hij rekenen,

op bijna elk deel van het oude, eenmaal zoo maclitige rijk

Pidie. In Peukan Toeha -1

)
verzamelden zich al de hoofden

dier onderdeelen om met Potjoet Mohammad te beraadslagen,

wat zij zouden doen.

De hikajat noemt achtereenvolgens al die hoofden, die

ons een beeld geveu van de indeeling van Pidie in het

begin der ISe teuw. *)

li Yergelijk ook liirrbj) de Hikajat van liet Pak£h-geslaeht, waarbij

een eenhoofdige leiding door de bevolking zoo hoog noodig werd geaelit,

OIU het verarnnle land vvrer tot welvaart te brengen.

2) I’enkan Toeha en Koeta Toeha lagen in de tegenwoordige gam-

pbng Barat, een weinig bovendrooms van de meusigit Raja van Pidie.

Peukan Pidie bestond nog niet en weid bijna een eeuw later gebouwd,

evenzoo lvoeta Asan, waarover later nieer uitvoerig, en welke rerater-

king diende tot beseberming van Peukan Pidie, indertijd een van de

bolangrijkatp markten van Atjfeli.

H) Panglima Moeda Mat Saleh gat' nuj daarbij de noodige toelieh-

tingen.
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In de eerste plaats was daarbij tegenwoordig T. Pakeh.

meer bekend onder den naam van T. Pakeh Batee Patak.

Oorspronkelijk zich alleeu met godsdienstaangelegenbeden

bemoeiende, is ’t heel dikwijls in Atjeh voorgekomen, dat een

„ Alem’’ of Mokammedaansche sehriftgeleerde door zijn mac-h-

tigen invloed op de bevolking, zeggingskraebt kreeg in het

bestuur. k Zoo zal het daarom ook met Tenngkoe Seundri in

Pidie gegaan zijn, waar men bovendien een oeleebalaug miste,

tenvijl zijn zoon, T. Pakeh Dien, later van dien invloed zp ns

vaders gehruik inaakte om het gezag te behouden. waardoor

dan van zelf het erfelijk oeleebalangsehap is ontstaan.

Van T. Pakeh Dien ureet de gesehiedenis niets bijzonders

mede te deelen, terwijl zijn zoon bij het tegenwoordig

gesiacht bekend staat als T. Pakeh Batee Patah, bovenhe-

doeld. orndat zijn grafsteen telkens doorniidden brak. ook

zelfs wauneer deze weer vernienwd werd. een gevolg van het

feit, dat hij eertijds de wapens heeft durven voereu tegen

Djeutnalo.j, een sajjid, dus afstammeling van den Profeet

Met T. Pakeh verschenen ook de naburige boofden Man-

trbe Banggalang, Mantroe Lango en Mantrbe Ivroeeng

Mideuen. thans meer bekend als Kroeeug Sen mideuen.

Deze .Mautrbe’s" waren in dien tijd z*dfstandige hoofden

en dateereu vermoedelijk u it deii tijd. dat een Soeltan a]s

onderkoniug in Pidie regeerde. Zij waren hooge ambtenareii

(meiiteri) van den onderkoniug. De keudjroeens, hunne

aanstelling direct van den Soeltan van Atjeh outvangende,

dateeren uit een lateren tijd.

Banggalang en Laugb ressorteeren thans, zooals wij

later hieronder zullen zien, onder de XII Moekims Pidie,

terwijl Kroeeng Seumideueii thans nog een afzonderlijk

landschap is.

In de Hikajat Pbtjoet Mohammad worden nog ac-hter een

volgens genoemd

:

1. Yergelijk hierbij ’r medcgeileeMe op biz 1S.H ill. I van „De
Atjeher- ",
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le. Mant roe bmgaradja. de stauivader van de tegenwoor-

dige imeums van Koenjet, behoorende tot de VII Moekims
Pidie (Groot-Atjeh).

2e. Beutara 1) Pb Poeteh veertieu gampijngs bestu-

rende (in den tekst staat:
, peunjoerbng 14”), w. o. de

gampongs Langa, Djeumpa, — thans behoorende tot de V
Moekims Tjoembo*" —

, en Ktumala, nu een afzonderlijk

landschap vormeude (II Moekims Kenmala met Keuniala

Dalam).

T. Bentara Po Poeteh is de stamvader van het teo-en-
' e?

woordige oeleebalaugs-geslac-bt van Aree. 8
)

Een groot deel van zijn oorspronkeiijk gebied behoort

thans aan de \ III Moekims Sama Iudra, een oeleebalamrs-

gedacht van betrekkelijk recenten datum. De stamvader van
I. Sama Indra was een noelama” van eenigen naam, Teung-
koe Tjlii

2
di Bloee2 .

Door Iosscheuring van ac-ht Moekims, die later het laud-

sehap Sama Indra vormden, en van de moekim Lhb2 Kadjo,
die ook zelfstandig werd; door verovering van de Moekims
Lauga en Sriweue door T. Bentara Tjoembo2 en van de

Moekim Lameue door T. Bentara Keumangau, slonk het

maelitige gebied van weleer sueeessievelijk tot de II Moe-
kims Aree.

oe. Bentara Boenggi met vijf en twintig gampdngs, stam-

vader van Bentara Blang Rana2 Wangsa, oeleebalang van
de III Moekims Iboeh. Na T. Bentara Keumangau behoorde

Beutara Boenggi tot het oudste oeleebalangsgeslaeht van

Pidie. Van de 25 Moekims, waaruit het oorspronkeiijk

gebied bestond, bleven slechts drie Moekims behouden.

4e. Bentara Adan met twee en twintig gauipon«s en

wiens gebied zieh tot Pante Radja uitstrekte; stamvader

1) Bentara= hertog of legeraanvoerder.

2) Hieronder te verstaari „Moekims'’.

2) Het gebied van Bentara P6 Poeteh werd genoemd de XIV
Moekims Toeri.
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\an de oeleebalangs uiti Xdjoiig. Id Leubeue eu Pante

Rad,)a. Van Potjoet Mohammad kreeg hij den titel van

1 uMmiana. t) die de oeleebalangs van Nd.jbug than# nog

vooren,

be. Be'ntara Tjoet X.ja“, stainvader van de oeleebalangs

van Gloempang Pajong. In het gedieht wordt het aantal

gampongs of Moekims niet genoemd. Van oudsher voerden

de oeleebalangs van de 111 Moekims Gloempang Pa.jong den

titel van ,
Bentara Seumasat”, 2

)
welk laatste u oord ,onder-

vnger’' beteekent. Zijne fuuctie kvvam overeen met die van

pangoelee side" (Zie biz. 96) Waarsehijnlijk was het sleehts

een titnlaiv ambt aan een der vooruialige oeleebalangs van

Gloempang Pa.jong om zijne verdiensten door een der

Soeltans gesehonken.

De nmekims Trieng Gadeng en Pendoee, oorspronkelijk

behoorende tot het gebied van Gloempang Pajong, werden

door Meureudoe verovenl en later door T. La*samana Math-

nioet op Meureudoe lieroverd en under supprematie van

Xdjong gebracht.

Belialve Pangoelee Meunarbe van Kenmangan. die wij

bier later nog znllen behandelen, worden door de Hikajat

Potjoet Mohammad geene andere hoofden nit Pidie genoemd,

zooals die van de III Moekims, Pineueng, III Moekims Gi-

gieng, Aron. Troesel), Bambi en Oenbe enz wel een bewijs,

dat het geslaelit van die oeleebalangs nog niet zoo oud is.

Deze oeleebalangs zullen we later Ineronder nog ontmoeten

en zooveel mogelijk hun afstaniming ophelderen.

De oeleebalangs van Tjneiiibo" en Titeue zullen wij ook

in de Hikajat terng vimien ah waardigheidbekleeders.

Di‘ V Moekims Reiibee zal vertno'-delijk bij Pidie beboord

liebben, alwaar een Moll, 'clinftg'eleerde de lakens uitdeelde.

1) Aiet te veiwHiren met den ndinnaal pan Iskantlar moeilii, die

in Malakn regen de I’uiT ugee/en sriecd,

-) Atgelidd van ..s:ts;tt sides nanw keiing ondervi'agen. Zie

ook tdz. U fd
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.Er uiankeerde nog een zeer vournaaiu hoot’d van Pidie

op ‘t appel”, vervolgt het verhaal. ,en de andere hoofden

waren direct bereid met geweld vail wapenen dien oelee-

balang te dwingen aan den nproep van Potjoet Mohammad
gevolg te geven. Deze maande ecliter de hootden tot kaluite

aan. daar hij geen lieil zag in gevveld, en rneer vertrouweu had

in zijne overredingskraeht, niettegeii'taande hij wist, dat die

eene oeleehalang. de maebtigste van alien, niterst moeielyk te

hmvegen zou zijn de zaak van Djeumalbj te verlaten, daar

hij aan dezen door ontelhare handen van vrieudschap en

verplichting was verbonden. Bedoeld hoofd wa« Pangoelee

Meimarbe, .'tamvader van Beutara Keumangau, oeleehalai g
der IX Moekim- Keumangau

Omtreut den titel van dezen grootwaardigheidhekleeder,

sclirijft Prof. Dr. Snouek Hurgronje in een noot onder aan

biz. 97, dl. II van .de Atjebers” o. a :

, Sommige Atjebers verklaren dit vvoord als = Maleisebe

.bandari, dat in de Strait' een hoot'd ot admimstrateur eener

,voorname keuken beteekent ; anderen = Maleisebe Me nan,

,daiisen. In bet eerste geval /on dus het hoofd der IX Moekims

, \an Pidie oorspronkelijk met de bezorgmg van somnnge

.levensmiddelen voor zijnen Atjehscben souverein belast zijn

.gevveesf. in h«t andere ware hem wellicht de verschafting

.'an dansjougeus aan het hot opgedragen geweest. Men

. weet ecliter, dal ill Atjeh de meeste titels met den dood

.hunner eerste dragers lumne heteekenis verhezeu en dan

.eenvomlig traditioneele ornameuten hlijven

Een Atjeher van de \\ estkust nit Meulaboh had ecliter

direct de ware heteekenis vail den . Pangoelee Meumirbe"

knnnen mededeelen, omdat nog vo.ir hetivkkelijk korten tijd,

vermoedehjk overgeiionu-n nit Pidie, een dergelijke waav-

diglieidhekleeder he-'tond. Bij civi.de vordevingen, had n. 1. de

pangoelee Meunaroe al.- tank te vervulleu: .het indenniune

schikken van partijen’’

Belnkte dit niet. dan ['as sprak de vorst ot oeleehalang
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recht. Zoo had eeu Pangoelee side*, sleehts bij crimineele zaken,

tot taak, alvorens er recht werd gesproken. alles nauwkeurig

uit te vorschen (side'*). De oeleebalang van de IX Moekiois

Keumangan zal oorspronkelijk dus een ambtenaar van den

Soeltan geweest zijn. die in Pidie bij civiele vorderingeu par-

tijen trachte te verzoenen. Natunrlijk trok hij daarvoor ook zijn

loon. Evenals de „bentara’s”, oorspronkelijk legeraanvoerders,

kreeg de Pangoelee Meunaroe ook later territoriaal gezag.

Het gedicht van Teungkoe Lam Roekam weer volgende,

vernemen we, dat Pangoelee Meunaroe aan Djeumaloj veel

verplicht was, omdat deze hem indertijd geholpen had in

een strijd tegen Bentara Tjoet Njac van Gloempang Pajong,

terwijl Djeumaloj’s echtgenoote hem als haar eigen kind

verpleegde, toen hij in dien strijd gewond raakte. Als we-

derdienst was Pangoelee Meunaroe voor Djeumaloj op de

Westkust strijd gaan voeren tegen de weerspannige Malei-

sche kolonisten, bekend under den naam van „Prang Rawa’’. J
)

De tekst van de twee exemplaren, van het epos, die Prof.

Dr. Snouck Hnrgronje raadpleegde voor zijn standaardwerk,

versc-hilt bier eenigszins met den tekst van de hikajat, die

bier in Pidie door mij werd aangetrotfen. Deze geleerde

zegt o. a. op biz. 1U5 dl. II van bedoeld werk: ,Exem-

,plaren van het epos zijn zeer zeldzaam
;
trots onafgebroken

,nasporingen gelukte het mij sleehts twee slordig geschreven

,en onvolledige exemplaren ter leen te krijgen om er af-

,schrift van te doen neuien. In den tekst, dien men met

.behnlp dier beide exemplaren kail vaststellen, is dan ook

,het verbaud nu en dan verstoord, en ontsnappen sommige

„
bijzonderheden aan elke poging tot verklaring”. s

)

1) Zie ook biz. 76. Ongeveer vier jaren geleden, warden door mij

nota’s van de Ivawaj XVI (Meulaboh), van Jioebon en van AVojla

ingediend, om door het Encyelopaedisch Bureau te worden gepubliceerd

waarin deze strijd nieer uitvoerig won It besehreven.

2) In Pidie daarentegen is dit epos de geliefde hikajat van de

bevolking, zoodat ik ook meerdere malen een handselirift in lianden

kreeg van dit heldendicht.



\ oLhjh hot handwhrift van boveiigeunenideii ooloerde

word < 1-in heslnten eer-u eon i>ri

f

aan Pangoelbe Meuiiarbe

sehrijven on ilien door /.ekoien loean Mougat Pb Mat
t»' doen bezorgen. Paiigoelbe Meuiiarbe weigerde hot schrij-

veii m outvungst to neuien. wusirop Pb Mat aank"iidigde,

dat dan oen oorlog onvenniidelijk zuu zijii. Toeau Sri Roubee

raailde toon hot hootd der IX moekims aan, in ieder geval

oer-t konni- to lieuiou van don knot eu daartoo ooiien Alem
to untbieden. Dit gesehiedde on leimgkoe Kambajan, die

mot zijne lionderden weetgierige leerliiigou in de Boven-

lauden atgelegen woo n do, raaddo don oeleehalang ten ^lotte

aan. oenvoudig den priiis to gaaii vorwolkonion en zijn

langdtirig nitblijven te vemntsi huldigen. wijl hij zoo pas

van do reis naar de YVestkust was toruggekeeni,

A olgens den PidieVdien tek.-t wee-, na liet met versehijnen

van Pangoelee Meuiiarbe op Penkan Toelia. Potjoet Moham-
tinid twee aan liem verkmxlite hoofdeu aan oni liem over

to halen. do parti] van Djeumaloj te verlaten. De/e twee

liootden waren II aria M Pb Tainpb" en Meugat -') Po Ie Lho1
,

Haiia Po lampo*. ') norspronkelijk dus eon konde-ambteuaar.

was do stamvader van hot latere oeleebalnngsgeslaeht van

de \ limekiln* Tjoemhrw, terwijl Meugat Pb To Lhoc
,
*)

van vorstelij ken hloede, ile stamvader weed van het oelee-

halangsgoslaelit van Titeue. X an oudsher onderling ver-

imiagscliapt oil steeds met elkander hevrielld. hehhen de

oeleebalangs dier heido bunPehappen olkaar -deeds trouw

bijgestaan in den loop dor jaren, lietgeen we later ook

/alien Vernemeu,

Door een toeuil vond schrijver dezes betrekkelijk kort

geleden do fraai uitgebeitelde gratsteenen van Meugat Pb

lj II urm hoofJ \im eeno niurktplaiits, dat uldaur do gosehillen

tussehen de handeiaren onderling be-leodit.

-) IMougat = eon nude M>r*teli]ke tirel.

<) Vul^eiis 1‘otjoet Meuruli van [vlingaleo-che ufkuni-r,

l ) Meet volgem P6tjoet Mouruh Min Arabiwhe alkounst wezeii.

Tij.Ndii I’ld. T.-, L.- "n Yk., deol LVIII, afl. 2. 7
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le Lko1 aau den grooten weg bij de Koeala m Digieng

Meurandeli (IX Moekims Keumangan). >) De steenen ver-

toonen geen insc-riptie en beliooren tot de bated Meura'sa.

met den Ckineeschen lampvorm, dateerende uit de lSe eeuw.

Weo'ens binme verdiensten in den strijd tegen Djeutnaluj

kregen later deze twee hoofden van den -oeltan den titel

van , Bentara”.

Yeroeefsch was him toeht naar Pangoelee Meunaroe, en

woedend, onder allerhande bedreigiugen. verliet Meugat P6

Ie Lhos hem, zegt bet Pidie'sche verhaal verder. Potjoet

Mohammad probeerde toen door bemiddeliug van een schrift-

geleerde, Tenngkoe Sjeh Sari van Ren bee, den liahstarngen

Pangoelee Meunaroe liogmaah te doen overhalen, zijn partij

te kiezen, dock ook dit gelukte niet. Toeli liet dejeugdige

prins zich niet afsehrikken. daar men hem een bekwamer

Aletn of Scliriftgeleerde had genoemd. Tenngkoe Pakedi

Rimba, s

)
afkomstig uit Lam Menlo, wist dan eindelijk door

allerhande spitsvondighedeii Pangoelee Meunaroe over te

halen, Pbtjoet Mohammad in Peukan Poeha te hezoeken.

Met tal van Volgelingen, die zu li niet vereenigen kon-

den met dit besluit, ging hij naar Peukan Toel.a, doeh

Potjoet Mohammad wilde liem met diivef ontvangen en

liet hem 2 ii 3 uren lmiten in de -a wall \\ .n-.liten, Eindelijk

had de .ampeueng
-

’ (huldebetoon door bet afuevep van

geweersehoten) plant'.

Aandoenlijk was de ontmoeting m de ~uwah v..n benh

heldetitiguren, doeli met direct wilde Pangoelet Meunaroe

toegeven zijneii weldoener Djeumaloi untrouw re v order :

1 ZS u i ei'-chei'lent' nude l.eiien n. de ",impure < iuieie; .V lira nd-di

te litd'bei: ondervra.Tgd. unr me t-i ro li-l j)!c .-en elide r* -i n_lc. >• n,. di te

deelen, d.-it hi) inderti]d Mill j’ljn vadei "eliunnl (.ml, •!;. r een /< here

MouliU I*C Ie Liie" daar bejrawn !t_t. \\ ie dn jn e-en v i'eti hi|

op guen -nikken na mededi el., n 1 1 • t hand-eln'il' n, . 1,1 r
(
Mea^-.r Pc

Si I,hr.-
i
war natuurliik £en tout i-.

Zi Ken .'tamhooii. raii e e/ee umtu:e id ie r undue! r- m^Ii

aanerti offer,



toch zuicht hij eindelijk voor bet argument, dat hij alle

verhoudingen van At'ebers tot elkaar den doorslag pdeegt

te geven : de rijke geschenkeu in goud eu kleereu. die de

prins hem en den zijnen geeft, brengen zijne trouw jegens

zijnen vroegeren weldoener aan bet wankelen. Meesterlijk

beeft bier de dichter een karaktertrek van den Atjeher

geteekend.

Pangoelee Meunaroe beloofde Potjoet Mohammad over

2 a 3 maanden met een leger klaar te staan, terwijl deze

belofte werd bezegeld door den kogel-eed d. i. gezauien-

lijk bet water drinken waarin een kogel is gedompeld.

Toen hij zich verzekerd bad van den trouw van alle Pidie-

’sche oeleebalangs. vertrok Pbtjoet Mohammad naar Pase

om aldaar ook aaubangers te werven.

Weer te Pehkau Toebu teruggekeerd, sloot zich bet boot'd

van Keumangan met zijne volgelingen bij zijn leger aan.

Aangrijpend wordt in bet epos Pangoelee Mennarbe's

afscbeid van zijn onde moeder bescbreven. Bij dat afscbi id

openbaarde zicb een somber voorteekeu. n. 1. bet omvalleu

van een khipperboom op bet voorerf, zoodat bet dak word

getrofi’en, juist op bet oogenblik. dat de oeleebalang de trap

van zijn woinng afdaalde.

Eindelijk vertrok bet aamnerkelijk aangegroeide leger

van Pidie bangs het strand uaar Druot-Atjek om aldaar

de versterkingen van Djenmaldj in gampong Djawa, Peii-

najong en MeunPsa aan te vallen. De opmarscb nm
een At jehsch leger, dat zon ter trem en proviand uitrukt

en ,ds een zwerm sprinkbanen alle-. kaal vreet, a 1 at

het op /.i|n weg tegenkomi, wordt ook mtvoerig in lmt

epos bescbreven.

De nanval op de versterkingen bad plant.- en ontzettend

waren in bet begin de verwoestingen, die bet kanon- en

geweervuur nit D.ienmald.i - koeta s in bet grooteudeels mt

Pidie'er- bestaande leger van d.en Prins aanriebtre. zoodamg

zelfs. dat bp een oogenblik weitelde.
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Pangoelee Meimaroe bond eerie slip van zijn kleed aau

dat van Mohammad vast en uoodzaakte hem aldus te zamen

de bestorming te leideu. De meeste koeta’s bezweken voor

die heftige bestorming; alleeu de versterking in gampong

Djawa bleef stand houden, zoodat men besloot de bezetting

ervan te doen uithongeren. In een der geveehten gedurende

deze belegering kwamen Djeumaloj en Pangoelee Meunaroe

tegenover elkaar te staau binnen bet bereik van elkaars

stem. Op een vaderlijk gemoedelijken toon, docli vol sekerpe

ironie, verweet Djeumaldj hem zijn ontrouw en mikte daarna

met zijn geweer op een gloempangboom.

Een tak viel af en werd door den wind zoo weggeslingerd.

dat zijn schaduw bet lichaam van den afvallige raakte.

vaarop deze sprakeloos ineen-zakte. zonder nog dood te

wezen.

De dichter zesxt dan in zijn epos: ,De wrake \an All.ili.

die uiet duldt, dat een nakomeling van den Profeet trouwe-

loos wordt bejegend, bad liem get rotten".

Potjoet Mobammarl bet den bewusteloozen bondgenoot

naar zijn land terugvoeren door Ilaria Pb Tamper eu Meuyat

Pd It" Lhfr, docli juist toen men Pangoelee Meimaroe zijn

woning wilde binuenvoeren, blies bij den laatsteu adem nir.

Door dit verlies zwaar getrofferi, liet tie jonge Prins zicli

ecbter niet ontnioedigeu; de strijd werd voortgezet en weldr.i

was bet lot van gampilng Djawa besli&t. Ilut lag met

in de bedoeling van 'leu ridderlijken Potjoet Mobamihad

een afstammeling van den Profeet bet leven te benemen,

daarom atelde bij Djeumaloj in de gelegenbeid. als wouvv

vermomd, de versterking te verlaten. Ilij vbicbtte aeliter-

eenvolgens naar Lam Haroh, Kroeeiig Italia en Kroeeiiu

Kala, doeb werd niet verder vervolgd
; zijne aanhammr-

sleclits moesteti bet ontgelden.

Zoo kwam Potjoet Oee' ook wel [Jadja Moeda gelloeind.

dank zij de voortvaremlbeid van zijn jong-ten broer, dan

eindelijk in bet nmtig bezit van bet Atjebscbe rijk omler
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den naam vau Soeltan Ala' ad-din Djolun S.i;di en regeerde

tot 176<k Potjoet Mohammad kreeg, toen de orde geheel

hersteld wa- en de handel herleefde, de lielft van de haven-

inkomsten en vestigde zich in de bekende gampdng Lam
Bhoee". alwaar liij een princes lmwde.

Ten Bette dient van POt.jnet Mohammad nog vermeld te

worden. dat hij gedurende zijn verblijf in Pidie, de zooge-

naamde Kueta Mamplam bouvrde. gelegen op de landtong.

waar tegenwoordig onze Militaire vestiging Sigli is gebouwd,

op den reehteroever van de Ivoeala. Dit stuk grond belioorde

Kenmangan toe en werd door Potjoet Mohammad tot

, wakeueh radja" verklaard. I let eigeulijke Sigli is feitelijk

gelegen op den linkeroever der Ivoeala. aldus genoemd naar

een >ehrii'tgeleerde. Teuntrkoe Si Genii, die aldaar gewoond

heef't in het begin van de 1 eenw. en wiens graf tlians

nog Kramat is. !
)

^ nlgeiio Potjoet Meurah wareu Teungkoe Seundri en

Ieungkoe Si Genii, eveneens afkomstig nit Celebes, familie-

leden van elkaar.

Iveeren wij than# weer tot de Atjehsche soeltaus terug.

In 1700 werd soeltan Ala’ ad-din Djohan S.jali, meer bekend

onder den naam van Potjoet Oee1
, door zijn zoon Toeankoe

Badja opgevolgd onder den naam van soeltan Mabmoed

Stall, die tot 1781 regeerde. Twee malen moest hij eebter

den Atjehselien troon ontrnimen. Xa eene regeering van

2 jaren en drie maanden ::

)
moest bij plaat- maken voor

soeltan Badr ad-din. 1

)
die oorspronkelijk Muliaradja Lamboei

lieetto. Yoornamelijk door de XXII Moekims was hij op

1) ’t (redeelte van Sigh, waar dat graf staat, licet daarom ook

Gampong Kramat.

2) Een kroniek van de Atj&hseho soelrans bij P6tj. Meurali berus-

tende. zegt ook dat Al.V nd-din Djolian Sjali 2A jaren regeerde. ITet

jaartal van zijn overlipien 11S1 A. IE klopt or nlleen iiiet wede.

3) De kroniek van Potjoet Meurah. Dr. Djajndiningrat, volgens

andere door hem geraadpleegde kronieken, noemt het jaar 1764.

4) De kroniek van P. M. noemt hem Eadroel Alam Djohan Alam.
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deu troon geplaatst. Soeltan Badr ad-dlu werd 11a een

regeering van twee jaren en zeven maanden door lieden

uit de sagi der XXVI Moekims verinoord, V zoodat Soeltau

Mahmoed weer in zijn gezag werd hersteld

Xa eene regeering van zes jaren en zeven maanden werd

Mahmoed voor den tweeden keer door de XXII en XXVI

Moekims verjaagd. Hij vluchtte naar de IV Moekims en

werd vervangen door Radja Oedalma Lela under den uaam

van soeltan Solojman Sjah. Xiet lang heeft deze van bet

bezit van den Atjehstdien troon plezier geliad. want na

twee maanden min een dag kwam soeltan Malimoed met

zijne aanhangers terug. Viet bebulp voornamelijk van de

Moekims Daroj, Pangoelee Soesoh en Lam Aim verdreef hij

zijn mededinger en beroverde zijn troon, waarvan hij negen

jaren in bet rustiy bezit bleef tot zijn dood in Juni 1781. ’)

Soeltan Mahmoed werd opgevolgd door zijn oudsten zoou

Toeankoe Moebammad als Soeltan Ala' ad-diti VIoebamumd

Sjah van 1781 tot 1 7 V
> 5

.

Een partij in Atjeh uilde eerst een jougereu liroer Toean-

koe Radja Tjoet. zoou van de favorite van <len overltden

eOeltan, op den troon plaatseii, doeb door bet onrdeelkiindig

optreden van den ,goeroe" of leernxeester van < leu oud-ten

7001). werd een Imrgeroorlog voorkonien.

Toeankoe Radja Tjoet was de grootvader van Toeankoe

Mahmoed. Pb tjoet VIeurah’s laat-ten echtgenoot en Toean-

koe Ha-jem dien wij later /ullen leereii kennen als voogd

van den Pretendent Soeltan.

Uit een huwelijk uie f Potjoet Meitrab di Aw,m, docditer

1) Voln’eas ile kroniek 1’. M, renvijl Di , Dpijadinineiat zcar: in

Aiu'ii-tus 17U”>.

2) De kroniek van I’. M. noemr In-t jam- 12n2A. II De pm rr.alien

in deze knniek zijn bli]klm»r zeer onnauw kernin' aaime-eveii dock

de tiplsduur van Mainlined'- aain aiirdiiia' del' re-eerim; tor zijn tlood

klopt met hettfeen Dr. Djapidiimupar uir andere kronieken In-pft woten

va-t te -tellen.



van den in 1773 verdreven soeltan Badr ad-din. *) werd

een zoon Hoesein genaamd. geboren, die nog minderjarig

was. toen zijn vader in Februari 17 'do stierf. Xa een in-

terregnum van oinreveer een maand. werd de tuinderjarige

Hoe sein door de sagi’s tot soeltan nitgeroepeu onder voogdij

van zijne nioeder en haar broer Toeankoe Rad; a. cm pas

in 1 8< *2 de regeering te aanvaarden onder den naam vano a?

Soeltan Ala’ ad-din Djrdiar al-alaui Sjalt.

Zijn oom en gewezen voogd verzette zieli tegen deze

trooii'bestijging en wilde de teugels van bet bewind met

nit lianden geve'u. Soeltan Djrdiar riep toen in 1805 de

luilp in van deli Engelselien Luit'-A Gouverneur Fartjuliar,

maar deze ging niet op bet verzoek in. ondauks liet aanbod

om eeue faetorij in Atjeli te mogen vestigeu.

Met behnlp van Kadhi Malik al-Adil werd Toeankoe

Kadja toen verdreven. in Xetisrdi achterliaald en afgemaakt.

Toeli werd bet gezag van Soeltan Djohar niet overal

erkend. Met een vloot tnelitigde luj eerst op de \\ estknst

Manggetig (onderatil. Tapa" Toean), ahvaar bet bool'd Datd"

Hesar geweigerd had de liaeil op te bretigeu. daarna trok

bij naar Singkel om gew ajienderhaud dit gedeelte van zijn

gebied eveneen.- aim den cijuBplieht te berinneren.

Tntiissrlieii was in 1312 tijdens zijne aiwt zigheid naar

de \\ e-tkint de soeltan door de drie sagi s vervallen ver-

k laard \ an de regeering, als reden opgevende. dat hij te

veel vereuropeesclit was. \\ ederom bood Atjeli een niet

ongewoon beeld van verwarring aan.

In Pjilie hebben we ’t laatst als hoot'd tijdens <len strijd

tegen Djeuiualb,]. T. Pakeh Bated Patah leereu kenuen. Deze

werd opgevolgd door T. Fakeli Fb Kalaui, waarvan niets

bijzonders valt te vermelden. Zijn zoon eu opvolger T. Pakeh

1) Vei'inueitetijk Wib hi) eon -oelran-telit uit soak.

•’) In 7 i|ii jeugd bail lnj werkehjk \eet met r.ngel-ehen omgegaan,

liunne taal leeivn -preki-n en onk veel van hunne sleehte gewoonten

liet -iieltan.'iar van Arieli 14/ '2uO.on ergenumt’ii.
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Da”od was de eerste Pakeli, die wat deed orn de mac-ht

van zijn geslaclit te vergrooten en te bevestigen. II
ij
begun

met liet boiuveu van Ivoeta Asau. um eeu bolwerk te ver-

krijgen en van daaruit zijn gezag te doen gelden,

Potjoet Meavali geeft eeu eenigszins andere le/.ing omtreur

bare voorvaderen. ,De Pakeh's waren, volgeiis haiir. sleebD

sebriftgeleerden, oorspronkel ijk geen wereldlijk gezag uit-

oefenende; wel hadden zij veel invloed op 't be?tuur van

bet land, zooals dit eertijds de Tirb-tenngkoe's hadden,

Het hoofd van gebeel Pidie was Paugoelee Meuimrbe, die

tocb van Soeltan Hoesein afstamde. I'. Pakeli Dabid was

de eerste, die zicb bet gezag van oeleebalang aanmatigde

en daarvoor door Soeltan Ala’ ad-din Moeliannnud Sjuh v\ erd

gearresteerd en een jaur te Koeta Iladja gevangen gehonbeii

Op eene wandeling door zijn Kraton v i el bet den Soeltan

op, dat alles keurig onderboiiden was en op zijn vruun.

wie Hit allemaal had gedaan, kreeg liij tot antuourJ, dat

T. Pakeli L)a'i>d dagelijk-. aau de vert'ntaiiug van den Krutoi,

werkte. De Soeltan oiitsloeg bem direct nit zijn gevaiigen-

scbap en bevestigde liem in zijn gezag te Pidie.

Pbt.joet Melirab gaat \nnr de eenige door, die gned o]

de hoogte is vail de ges< biedeiiis van Atjeli, tocli k 1 1 n k

r

haar verbaal bier erg onuaar.-chijnlijk. I)e grontheid nn,

baar geslaclit bebben de Pakeli s, volgeiis haar, du> te

dauken aan de tuinmaiiskun-t van luiar overgrootvadei

.

Pbt.joet Menrab. als kind aan bet hot te Koeta lladpi

opgevoed, tevens aeliterkleinkind van Soeltan Ala' ad-ilm

Djohar al-Alam S.jtih, beel't zieli alrijd meer Soeltan-telg

gevoeld dan een Pakeli. tenvijl zij in de laat-de jaren met

erg wel was met bet tegenwoordige Pakeb-geslai-bt,

Indien tocli de at-tatiinielingen van Soeltan Hoesein m
de 17e eeuw en in bet begin van de lSe eenw de maelit-

bebbers van geheel Pidie waren. zmiden zij zn h zeker ook

gevestigd bebben m bet eigenlijke Pidie, den zetel van bet

onde Soeltanaat. waar img de graven van Soeltan M.-p-



A roet Sjah cii Poetroe Hale te vindeu zijn. eii waar ook

soeltan Iloeseiu getvoond heeft. Die abstain meliugeii trokkeii

/. Ah joist uir Pidie-proper terug en tvbten door huuue

geboorte on mtloed elders iu Keimiaugan een nieuw stiatje

te stiekten. Dat de mac-lit der Pakeh's. een opkomende

<lvna«tie. in het begin der Ibe eeutv uiet zoo groot w;t-

ab die van Pangoelee Meunaroe. is begrijpelijk. dock ’r

is niet aim to iiemen. dat hot hart.ie van het oude soeltans-

riik, Piihe-proper. tot het einde vail de l s e eeutv zmnler

tvoreldlijk hoot’d werd bestuurd. Iu de Hikajat potioet

Mohaminad vvordt Pangoelee Meunaroe wel erkeud al> eeu

lnaehtige va/.al van den -oeitun van Atjeh. dock niet aD

heei-soher van ket overige deel van Pidie. Tegeu Gloempang

Par.ng zo'i hi] 't 1 miners liehhen afgeh-gd. indien Djeuira-

K>1 hem met geholpeli iiad.

Ook bet \erlmal tan de get angenneining van T. Pakeh

DiPod door soeltan Ala’ ad-din Moehammad Sjali kliukt

"i. waarschijiiliik, dim- de kromokeii dozen so-dtun keelemaal

i : i * - 1 a to kilderen ab eem- kr.icluige persoonhjkheid. die

/line vaztilleri direet m boeieu .-beg. tvanneer zij meer zeli-

-tandig optiaden.

Waren de Pakeh's van een betrehkelijk oiibelangrijk

ge-luehr, dan /ouden zeer zeker de soeltans zieh niet bij

In rinding vennaag-i liapt liehhen met de Pakeh’s.

De oudste zoon en opvolger van 1. Pakeh D«i~od, met

name T Kadja Pakeh Oe.-en, hestunrde iu ’t begin van de

1 he eeuw Pidie In hem treft'eti tiij een lustorbelie liguur.

Pen zwager tail soeltan Ala ad-din Djoliar al-alani Sjah,

had hi] zieh to.-h aanvankelijk aaligesloteli bij de ontetre-

denen, die den soeltan vervallen verklaarden van den trcon.

Hij wa» n.l. ook getronwd met Potioet Bated, jongste zuster

tan een zekereu Hadji Abd' ar-nihim. meer l'ekend oilier

den imam van T. Hadji Bnildm. Doze Hadji Braliim. een

sjahliandarszoon, oorsproiikelpk Api Saleh gebeeteu. doodde

d. u door den soeltan aaugesteldeii sjahhatidur en verdreet
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de moeder van den soeltau, die zich te Koeala Atjeii beyond,

gedurende de at’weziglieid van liaar zoon.

In November 1S15 was intussehen de At.jehsche troon

bestegeu door een zoon van zekeren Sajjid Hoesein, een

rijken boopman te Penang.

Hij heette Sajjid Abd’ allah en uam toen den naam aan

van Soeltan Sjarif Saif al-alam ; terwijl hij zich te Lhfp Seu-

mawe ophield, daar hij zich niet in Groot-Atjeh waagde,

alwaar alleen het gezag der sagi-hoof'den gold. In Lhos

Seumawe werd hij door den aldaar maclithebbenden Toenu-

koe Karut met open armen ontvaugen. omdat deze in hem

de vorstelijke eigenschap ,sebab banjak rialnja" had outdekr.

De rechtmatige soeltau was. van de Westbust terugko-

mende, naar zijne moeder in Pa.~e vertrokken om van daar

met liaar naar Penang te gaan, teneinde zich hij den Eu-

gelschen Gouverneur te beklagen over Sajjid Hoesein die toe

h

feitelijk een Engelsche onderdaan was. Hij den Engelschen

Gouverneur vond hij geen gelioor, docli ’t gelukte hem te

Penang wel geld te leen te krijgen van een getnrtuneerden

Chinees, Tjik Wan geheeten.

T. Pakeh Oesen, die in 1814 het sein tot den opstand

tegen zijn eigen zwager, den ^oeltan, had gegeven, was in-

tusschen van tactiek veranderd. Met T. Bentara Keiiniangan

noodigde hij zijn zwager D.johar al-Alam nit, zich in Pidie

tot den strijd tegen Sajjid Abd’ allah uit te rusten. De

soeltau vertrouwde dit niet erg en vroeg als ,tanda” tan

zijn trouw een op Sajjid Hoesein buitgemaakt \aartuig,

T. Pakeh Oesen had dit vaartuig in beslag geiiomen en

Sajjid Hoesein’s neef Sajjid Alawi ah gijzelaar daarbij anu-

gehouden, omdat Sajjid Hoesein zich niet aan zijne ver-

plichtiugen had gehouden om Pakeh een som gelds als loon

uit te betalen voor de vervolging van zijn zwager eertijds.

Sajjid Hoesein, die reed-- ^ehatten had uitgegeven mn zijn

zoon door alle partijen erkend te zien als soeltau, nam nu
zijn toevlucht tot sluipmoord. Gelokt door de groote uit-
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gelootde som, probeerde een iluipmoordenaar den rechtmati-

gHn soeltan van het leven te beronven. [)e sliiipmoordenaar

werd gevat eu verminkt naar 8aijid Hoesein teruggezon-

den. Andermaal trachtte men [ t.johar al-Alam het leven te

benemen.

In Pidie verblijf houdende; kwam T. Hadji Brahim, dieii

v\ 1
j

te voren reeds leerdeu kenuen. voorgevemle zic-li hij

den worst te willen onderwerpen, een aau-lag wagen. Zijn

t"eleg werd ontdekt, u aarop liij zijn wiaakplan alleeii op

zijn zwager T. Pakeli Oe^en kon vulvoeren. T. Pakeli viel

dns in het begin van 1819 under moordeimars hand.

1'en 22en April d. a. v wist RatHe- een traetaat met

Atjeh te slniten. dat ein later heel wat be-dnmmenng> n

heett veroorzaakt.

8oeltan Ala' ad-din Bjohar al-alam Sjah nam weder bezit

van zijn Dalam in Groot-Atjeli, dueli reeds in December

vernam men te Penang, dat Saijid Abd’ allali eu T. Patig-

Inna Tjoet Amat. -agiboot’d van de XXII Moekims, over-

eengekonien waren , (bm soeltan unt geweld te verdrijven.

In , De Atjeh-ourlug ’ bij E. 8. De Kleivk dl. 1 biz. 90.

lezen wij hierover venler: ,dat het Engelsche Couverm-

. nient mi met veel klem uptrad. lloesein had van alle

. medewerkiug af te zien en guig hem net lot van zijn z> on

-ter liarte, dan moest liij de/eu den raad geveii, met de

. leiders van het ver/.et tegeu liet wettig gezag te breken

.en At|eh te verlateu. I’ueu nil ten overvloede II. M -

.Dauntless in het begin van 1820 ter reede veiVebeen, mn

.aan 's ( iouvernenrs eiseheii kraelit hij te zetren, hegreep

. Sait’, dat het maar het verstaudigst was, zijn piek te -eliuren.

, liij stevende naar Calcutta, mi eer-O nog door plundering

,nin een Chinee-eh vaartnig en twaalf Af.|e!isCdie prauwen

.voor reisgeld te hebben ge/.orgd. uiii er m hoog-te instan-

.'ie re el it te zoeken. Hij bepleitte er zijn zaak zoo wel.

.dat hem. zijue sehurkerijen ten spijt, een jaargeld van

.0,000 dollars werd verzekerd .chargeable to the King of
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,Aelieei), when ever in a state to repay it’’. Daar liet bedrag

„te Penang betaalbaar were! gesteld, had onze sajjid tegen

,rle regeling geen bezwaar en keerde tevredeu naar huA

jterug, pikte onderweg nog een Atjehsch vaartuig on.

,dood(le achttien men-eben van de opvarenden en uiaakte

,zich meester van de lading, enz welke gescliat were! op een

, naarde van mini twintig duizmid dollars, alles ongestraft
!"

Soeltan Ala' ad-din Djoliar al-tilam 8j;ih stierf op den

lsten December 1828 eu liet 5 zonen en 2 dochters aehter.

De ondste zoon en dochter zijn lieel jnng gestorven en

hodden feitelijk nog geen iiaum.

Daaroji volgde Toeaukne Da=
rn|, -) een kind van een bijwijr.

Toeankoe Ibrahim. Toeankoe Radja Mooda of Timankue

Koeoibh Kandaug. Potjoet L“iipv. gehmvd gewepst met

T. Dari ilia, brooder van T Benfura K-umangan, en Toeai.-

koe A bail].

De >:ig,hootden weigerdeii 'i oeankue Ibrahim, den reehr-

hebbende. aD \nr.-t te hnldigeii en lieten liunne keuze valDa

oj> Toeankoe Da'od. die aan ln-t bewind kwam omler d, n

naarp van sredfan Ala' ad-din Mobamnuul Sjah en die tot

1 888 :

)
geregeerd heef't.

Toen 1, Radja Pakeh Oe^en m 1^10 -.fund, let bn

be halve twee dochter-. twee tninderjarige zoote aehter. met

name T. Radja Pakeh Du lam en T. Tjnet DaTnl, ("iedu-

rende ile nmulerjarigheid van T. Radja Pakeh Daluin

word I. Ali nm Kueala lianggalang. Inner van T. Radio

Pakeh Oe-e'ii, hela-t met de waarneming van het neheba-

1 /ie ill., K leivk - Atjfeli-oni lea ill, I limit 1) ( in derail 1

1

1,} Z nl

Volgcii- lift i'uji]n.r t van Verj.Ioegli en ile Ktuem, u er,l hi; door 7 i,n,

vrnim \ ei yiftiyj.

2 ) Amler-on nwnit lmm Toeankoe Dam!, terwjjl Vci j.Ii.c.-!, , „

Stui m -preken van Toeankoe ltaye Csoelranaat van Atjeli, Id/. JH)
Prof. Vetli en ile Klerck i-preken onk nm Toeankoe Dam!, lie kro-

niek van Potjoet Meurali ye eft iluiiMijk ilea imam DiAml op; wot it.-

Jiii-re I e/i n o Z„1 va/ni, Onk wonlt (lit lieve-ti-.l floor ile overt,.uniim
Komr overeen met In-t jnairal in ile kroniek tan P. If.



iangschap. De oudste zuster van T. Radja Pakeli Dalani.

Potjoet Meurah Gamba* ') nenaamd. liivwde eerst met

Soeltan Ala’ ad-din Mohammad Sjah eu 11a diem dood met

Toeankoe Ibrahim, den lateren soeltan Ala’ ad-din Mansoer

Sjah. Uit liet huwelijk van T. Radja Pakeli Dalam met

Potjoet Bcingsoe, doehter van Toeankoe Abai’h. dus eeii

kleindochter van soeltan Djdhar al-Alam Sjah (zie biz. 101)

werd geboren de reeds meergenoemde Potjoet Meurah, die

eerst met Soeltan Maclimoed Sjfih en vervolgens met Toean-

koe Maehmoed trouwde. Toeankoe Maehmoed was een ucliter-

kleinzoon van soeltan Ala’ ad-din Mohammad Sjah. Bij haar

tante Potjoet Meurah Gamin1 aan her Atjehsclie hot' optje-

voed. is 't niet te verwonderen. dafc Potjoet Meurah meer

voor de Soeltans- dan voor de Pakeh-atstamming voelt.

Het laabt hebben wij. op biz. 10S, als soeltan Ala’ ad-diu

Mohammad Sjah op den Atjlh-ohen troon leeren kenimn

Prof. P. J. \'etli besehriilt h*mi ub eene z.wakke, ziekelijke

eti aan opium ver-laafde persoonlijkheul, die ueheel beheerseht

werd door een grout aantal vertroii welingeti . welke hem.

door het mi-brink, dat zij van zijnen uaam maakteu. bij

de bevolking in dbcrediet braehten.

De Sjahbandar eu vooral zijn broer loeankoe Ibrahim,

die even onderneiiiend van aard was. ab < 1 e voi'st zelt zwak

eu besluiteloos. oet'emlen grooteii invloed op hem uit.

< hutrent het jaar van zijn overlijdeu was men het met

eens. terwijl tot nu toe door leihreen zijn broer Ibraliiui ab

zijn opvolger werd geiioemd.

Prof Yeth zegt o a. in zijn .Ateliin oj> biz. dat

Mohammad Sjah in ISO?? -tiert' ell opgevolgd werd door

zijn broer Toeankoe Ibrahim omUr den naain van Alaoe d-

dtn Mantsoer Sehah.

1) l)e moeiier van l’ufjuet Meuruli loimba- was l’otjoet Batfee,

zuster van T. Ila.Iji Br.iliim, die T. I’akeli Oeoin inmoordde, terwi|l

T. H. l’akfeh Pain in tut moeder had Porjoet Adiali, doehter van zi|ti

oom T. Ali; zipi moeder \vu- dus uok zijn voile nielit.
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Prof. Dr. C. Snnuek Hurgronje lioemt in dl. I biz. 1 11

van de Atjehers Ibrahim Manso Tjiih als opvolger van

1838 — 1870. terwjjl in liet genealogiseh overzicht der

Atjehsche Soeltans van Dr. Djajadiuingrat’s prijssehrift

(Bijlage II) als opvolger van Soeltan Mohammad Sjah eveneens

zijn broer Soeltan Ibrahim Mansoer Sjah wordt opgegeveu.

doch van 1836 tot 1870 regeerende.

Ook de kapitein E. S. de Klerck in zijn „ Atjeh-oorlog"

dl. I biz. 216 zegt, dat Soeltan Ibrahim Mansoer Sjah sedert

1836 de opvolger werd van Ala’id-dln Moharumad Sjah.

Bij het raadplegen van een in het archief te Sigh berus-

tenden staniboom van de Atjehsche soeltansfumilie verbaasde

het me daarom te lezen. dat soeltan Mohammad Sjah in

1838 werd opgevolgd door zijn zooii Toeankoe Solbjnian

oilier den naam van Soeltan Ali Iskandar Sjah, die tot 1857

regeerde, om daarna te worden 0]ige\olgd door zijn oom

Toeankoe Ibrahim, zieh toen noeinende soeltan Ala’ ad-din

Mansoer Sjah, van 1867 tot 1870 regeerende. De regeering

van soeltan Ali Iskandar Sjah wen I tot nil toe du- gelieel

uitgesehakeld; toeh wordt hij iiauwkenrig met al zijue vroimen

ill den stambooiu genoemd, \v. o Poetrne Sard Banoeu.

doehter van zijn oom Toeankoe Ibrahim. en Po Kat-ilmh,

een ganipoiig\ nui w bij wie hij een zoon verwekte, Toeankoe

Maclniioed genaamd. dien we later weer als opvolger \,ui

Soeltan Thrahitn Mansoer Sjah z.uLlen leereii kennen. Ook

is t me gelukt betrouwbare lieden te raadplegen, die liem

nog gekend hehben.

Toeh klopt, hetgeell 111 bedoeMeli stli lllbooin wordt Uieilege-

deeld, weer niet met een door mij gelezen sarakata van Pidie.

geteekeml door Soeltan Ala' ad-din Manvier Sjah en gvdateeni.

8 Kadjah van het Moll, jaar 12<>1> (24 April 1 *53 |. m m h met

meerdere dergehjke sarakat i'-. voorzien van het neoviivoiidig

zegel lit het ver-lag van den kapitein hntinatit ter /ee

Courier dit Dula*kart kunnen wij ook h-zen. dat m 1855

soeltan Ibrahim .Man-o-i Suili up den Atjehsehen troon / at.
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Het was dus een zeer lastig op te lossen raadsel. wau-

neer de regeeringen van deze twee soeltans prec-ies liebben

plants gebad.

Dank zij de voorlic-btmg van Fbtjoet Metirah. bebben wij

meer bijzonderheden betreftende haar. door de wetenscbap

geuegeerdeu, sebuonvader te weten kunueu koruen.

Volgens liaar stierf Soeltan Ala’ ad-din Mohammad alias

Dasod Sjab iu bet jaar 1254 A. H. (1838/9 A. D.) en werd

1 j ij opgevolgd door zijn zoon Toeankoe Solujtnan onder den

uaam \au Soeltan Ali Iskandar Sjab.

Slecbts drie jaren en twee niaanden beeft deze vorst

geregeerd. toeo bij door den panglima sagi der XXII Moe-

kims, T. Panglima Tjoet A mat werd afgezet van den troon

en vervaugen door ziju oom Toeankoe Ibrahim, zicli iioemende

Soeltan Ala’ ad-din Mansoer ’-) Sjab.

Toeankoe Solojuian stierf in 1857. van daar die vergis-

sinw in den stanibooin, als zoude bij van 1S38 tot lbot

geregeerd bebben.

Heel versehillend i- bet cordeel over Soeltan Ibrahim

Mansoer Sjab. Courier dit Dubekart zegt o. a. in ziju reis-

verslag, toen bij in April 1S55 dezen Soeltan bezoeht:

, Ziju voorkomen dmdde op waardigbeid. maar tevens op

koele hoogheid”; terwijl F. Hoffman, toegevoegd aan

den generaal \an' Swieteii op diem* teis naai Atjeb in 1 ^ > 7

.

van dezen vorst zegt: -Ken man van even in de veertig

ptren. vrij grout en gezet, maar reeds gebogen door zwakte,

de gevolgen wellivht van het on jeug.ligen Ieeftijd toegeven

aan zijne bart.-tocbten en aan het ve^lvnldig gebruik van

opium, waarvan zpn U'.terlijk de duidelijksto kenteekenen

droeg. enz."

Waar Soeltan Ibrahim zicli \ele jaren op den Atjehschen

troon beeft weten te handha\en. n bet muehtige sagihoofd

1) l*‘‘ f

liini M'bi} iT« nonu n

7i) n nr*i*f

a *‘i \ :tnu’t‘i T'p/t* luuini

i I' ’‘i-l’jk al- i i

litci'r T!,r/t-

UJtliKI Mill



cler XXII Mnekims. T. Paiiglima Tjoet Banta. dor?t te

trotseeren, wat we later zulleii zieii, inzake de V Moekinm

Laweueng, daar kuuneu wij geruat zeggen. dat Atjeh in

hem een der krac-htigste vorsten tier laatste twee eeuwen

heeft gehad. Tereeht zegt de Klerek in zijn . Atjeh-oorlog”

dl. i, biz. 222. van hem: ,Maar hoe nietig de beteekeuis

,der vorstelijke waardiglieid ook was, een energiek man

,daarmede hekleed, had er onder omstaudighedeii'in ku nnen

,3lagen, het overgroote deel der bevolking tot aaueensluititig

,eu gemeensehappelijk optreden te brengen. Er is reden,

, 0m te gelooven, dat Ibrahim Mansoer Sjah znlk een man

,was. Hij, die twee en dertig jaren aelitereen tot zijn duod

,toe het bewind beelt kumien voereu, en die hij gelegeii-

,heid van het bezoek der ofticieren van ,de Ilaai” ziehzelf

,en de opgewonden meuigte wbt te beheersehen. bij zou

,gewi- geen non-valetir zijn gebleken, wanneer hij, de drager

, van de tabelaelitige tradition \an Atjeh’-: gruotheid, den

, natiouaieu katirlniat diemstbaar had gemaakt aan oorlog-

,zuehtige oogmerken tegen den ertvijand, den Hollander
-

',

Toen soeltan Ibrahim Maimoer bjali in 1 x 7 < t >tiert, word

hij opgevolgd door Toeankoe Maelimoed, zooti \an Smeltaii

All Iskandar Sjah, daar Ibrahim h eemge zoom JOeankoe

Zein bl- Abidin in 1S7U vbbr zijii vader b ge.-dorven.

Toeankue Maelimoed mini als -oeltan den titel aan van

Maelnnoed Sjali. Daar er van hem geen kraeht nito-imr
C? r?

*

word het land beroerd door twee partijen. wuanati een, de

Arabi-o.be, in Habib Aldoracliman liaar lenler had. Hoewel
bevree.-d met het X. derlandselie < ionvernement m boti-incr

te komen. koii hij door zijne onbeduidendheid, marlitelno-heid

en de wan verhouding met de rijk-grootem met voorkomeu,
dat onder zijne regeeiing de Arubj-elie- of oorlog^partij haar
zin kreeg en de oorlog nitbrak.

In 1*74 Stiert te Pageue Id. Soeltan ALiehmoed Sjdh aan
cholera. Heene niaiiiielijke mikoiuelingen aehterlatende. kwam
de minderiarige .Mohammad D.rnd. zoon van Toeankoe
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Zein al-Abidin, in aanmerkiug als opvolger van den te

Pageue Ie overleden soeltan. Mohammad Da“od werd bij

zijne meerderjarigheid in 1SS4 door een deel uu de

Atjehsche bevolkmg tot Soeltan uitgeroepen onder den

naam van Soeltan Ala' ad-din Mohammad Da =od S.jah. Meer

bekend staat hi] bij ons onder den naam van .Pretendent

Soeltan’’.

In Pidie hebben we ’t laatst als oeleebalang gezien I’.

Radja Pals eh Da lam, die na 1819, bij den dood van zijn

vader T. Radja Pakeh Oeseu. eerst onder voogdij van zijn

oom, nan bet bestuur kitam. Xog onder dat bestuur brak

de Atjeh-oorlog in 1S73 nit.

Vdor dien had T. Pakeh Dalam. nauw verknoeht aan

Soeltan Ibrahim Mansoer S.jah. zijn gebied aanmerkelijk

uitgebreid, en kan dit hoot'd de vooruaamste oeleebalang

van het Pakehgeshieht genoemd worden.

In de
, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde

van Xed Indie, 7e Volgr. IX’’ lezon wij op ldz. 166: ,Bij

,aete (sarakata) voorzien van het negenvondig zegel (tjap

, sikoereueng) ad. 8 Redjab van bet Mohammedaansche jaar

,1269 (24 April 1853) werd door den toenmaligen Soeltan

, van At ] eh, Alaoedin Mainoer Sjah. als erfelijk oeleebalang

.van Pidie erkend, Teukoe Radja Pakeh Dawdt.

In een mule ongeteekende nota over de XII Moekims

Pidie in het arehief te Sigli aangetrotfen. vomlen wij woor-

delijk het bovengeciteerde. /oodat vermoedelijk het mede-

gedeelde in de .Bijdragen tot 4’. L. en V. van Xed. -Indie"’,

klakkeloos van tie nota indertijd is overgenomen. De inlioud

ervan is in strijd met hetgeen hierboven reeds werd mede-

gedeeld, want ill 1^53 /oil dan T. Rad ja I akeh Da od in

plants van zijn kleinzoon 1. Radja Pakeh Dalam als erfelijk

oeleebalang van Pidie zijn erkend.

Bij het bestudeereu van bewnste sarakata door Soeltan

Mansoer Sjfih nitgegeven. lazen we echter. dat de erkenning

TijiNrlir v. f in i . T.-, L.- en ^ lo, 'Seel I.\ III, ntt. 1 . s
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van T. Radja Pakeh, zonder nadere aauduiding van naam,

plaats had; ook dat zijn oudste zoon Hoesein na zijn vaders

dood hem zou opvolgen. Dit schijnt den schrijver van

bedoelde oude Nota in den war te hebben gebracht. Hij

zal, om T. Radja Pakeh beter te kunnen aanduiden, gevraagd

hebben, wie de vader was van T. Pakeh Hoesein. Bericht-

gever vermoedelijk niet denkende aan den voor zijn vader

gestorveu Mohammad Hoesein alias Radja Nago, oudsten

zoon van T. Pakeh Dalam, heeft alleen aan den in 1819

vermoorden T. Radja Pakeh Hoesein gedaeht, en natuurlijk

T. Radja Pakeh Da£od geuoemd. x
)

Na 1872 is de gesehiedenis van Pidie uit de Koloniale

Yerslagen en uit den mond van betrouwbare ooggetuigen,

die gemakkelijk weer te controleeren zijn, na te gaan; ook

enkele Nota’s in het arehief werden daarbij geraadpleegd.

In bedoelde verslagen lezen wij, dat de eerste aanrakiugen

met Pidie feitelijk aan het eind van 1873 plaats hadden.

Toen namelijk de opperbevelhebber der expeditionaire

troepen in Atjeh den 27«en December 1873 de zekerheid

had verkregen, dat de oeleebalang van Pidie met 1000 a

1500 man in den Kraton was gekomen om den soeltan

te ondersteunen, tervvijl dat hoof'd verantwoordelijk moest

worden gesteld voor de gevangenhouding van Mas Soemo

Widikdjo, welke trouwelooze liandeling niet ongestraft mocht

blijven, werd besloten tot een tuchtiging van Pidie.
!

t Was
den opperbevelhebber toen nog niet bekend, dat Mas Soemo

Widikdjo, onze gezant of onderhandelaar bij den soeltan,

reeds was vermoord.

Die tuchtiging werd aan de Marine opgedragen. Hiervoor

werd een eskader bestemd, bestaande uit de Zeeland. Me-

talen Kruis, Citadel van Antwerpen, Borneo en Banda.

1) la „De Atjfeh-oorlog" bij F.. S. de Klerck dl. I biz. 3bl wordt
gesproken van „Teungkoe Pakfeli Osiiuan van Pidir,’' dit moet ook

een vergissing wezen en bedoeld zijn T. K. Pakeh Dalam.

De tweede zoon van Pakih Dalam, welke heel jong is gestorven
heette wel T. Eadja Pnlie Osman.
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In den namiddag van den 28sten December d. a. v. vertrok

liet eskader naar Pidie. waar bet den volsrenden moreen

ten 8 ure aankwam.

De bevolking stond op bet strand rustig de komst der

scbepen aan te zien (sic.).

Of die tuchtiging wel verdiend was, is de groote vraag.

Hoewel T. Radja Pakeh Dalam nanw verwant was aan het

soeltansgeslacbt, dacht bij er niet aan om aan ons gezag

weerstand te bieden, vandaar dan ook, dat de bevolking

van Pidie rustig op bet strand naar de komst der scbepen

stond te kijken.

Op instigatie voornamelijk van Ali Babanan, *) onder de

Atjekers ineer bekend onder den naam van Ali Banan, bad

die tuchtiging plaats, daar bij den opperbevelkebber bad

niedegedeeld, dat T. Radja Pakeh Dalam de kwade genius

was van den soeltan bij bet gevangen nemen van Mas

Soemo Widikdjo, terwijl bij met een paar duizend Pidiers

zou hebben deelgenomen aan bet gevecht van Lam Bboee5

(Lemboe) op 25 December.

T. Radja Pakeh Dalam, betrekkelijk reeds oud van jaren,

en daarom allesbehalve vecbtlustig. was n.l. bij bet uitbre-

ken van den oorlog met twee houderd volgeliugen, w. o.

vele vrouweu, slecbts bewapend met een tiental geweren

naar Groot-Atjeh vertrokkeu om aldaar zijne zuster Pbtjoet

Meurab Gambas en zijn dochter Pbtjoet Meurah af te halen

eu in Pidie in veiligheid te breugen.

Algemeen was het tocli in Atjeh bekend, dat Mas Soemo

Widikdjo door T. Tjoet Adjat alias T. Ie Alang, broeder

van T. Pauglima Pble'ui Tjoet Banta, is vermoord geworden,

terwijl T. Pakeh die daad zelfs zeer sterk lieeft afgekeurd,

strijdende ook met de inlandsche opvattingen van het oorlogs-

recbt. T. Radja Pakeh Dalam zou zicb zeker niet ingelaten

hebben met zaken, waarin de Pble'm's betrokken waren,

1) Sjfecli Ali Bahanan. Zie ook „De Atj^h-oorlog" dl. I biz. 2S3

-

ibij E. B. Kielstra.
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vanwege een kwestie, waarbij het sag) hoof'd der XXII Moe-

kims Tjalong en Batee in brand had gestoken. :

)
Pertinent

wordt ook de deelnemiug van T. Kadja Pakeh’s volgelingen

aan het gevecht van Lam Bhoee' tegengesprokeu. Wei

is het mogelijk, dat lieden uit Pidie aan het gevecht hebben

deelgenomen, doch zeker niet van het eigenlijk landsehap

Pidie, T. Pakeh’s gelded.

Op biz. 287, dl. I van , De Atjeh-oorlog'' bij E. B Kielstra.

zegt (le sehrijver ook: , Het is dus wel mogelijk, dat de

,opperbevelhebber. had bij in "t laatst van 1873 alle omstan-

,digheden en toestanden gekend, de bestrafting aehterwege

,zou hebben gelaten of de kampong Pedir zonder vijande-

,lijkheden zou hebben doen bezetten, ten einde de bevolking

, aldaar niet tegen oils in te netneu.”

Omtrent de tuchtigiug van Pidie vernemen wij. dat reeds

m den voormiddag van den 29sten December Koeta Asan

herhaaldelijk was getroffen. Koeta Asan. tlians een rui'ne.

was eertijds eene Atjehsche versterking met aarden nmwal-

ling, steenen poort en bastions.

Het noordelijk bastion was nog met geheel voltooid, torn

1) Soeltan M/iVid-din Tijulmr Sjah had /i|n zoon Toeankoe Abaili

de HI Mnekims Batee gegevoti. De/e socltanst'aimlie leefile later met

don soeltan in onniin weyciH ( oortdui onden zeeroof, ook op Atjfelisohe

jnauwen en /ell' ten liadeele (an den soeltan gi‘|deegd zoodat die

toeankoe’s door den com lierhaaldelijk vogelvrii ((erden verklaard,

(De A t| fehers, dl. I ldz. 147). l it her lmtvelijk (an Porjoet Pootice

doehter van Toeankoe Aha'ili jnut T. Kadja Pakeh Dalaui word T.

Moliamnmil llnescdti alias Uadja Xago gehoren (zie ldz. 114 ..

T. Kadja Xago kreeg under hot hestuur (an zi|n vader delllMoe-
kiuis liatfee, hergeen door T. Punglima Polem Tjnct Banta botuist

'vcrd. Xu de "am [lories Batee en Tjulong in brand to liebben gestoken

(verden de troepen van Polem door de Pullers er uit vei-piatcd. Xa
T. Radja XagO's ilood (verden de muekimn Batfee In) Pidie getrokken

Vei l later kwam de ( et zuening tusschen de Pakeli’s en Polem’s rot

stand, bezegeld door het lmtveli)k van T, Kadpi Pidie /oon van T
Pakfeh Dalam, met Tjoet Po Rmb'ri, kleimloehter tan T. Pamdima
Tjoet Banta.
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de versterking werd gebombardeerd door onze Marine. T.

Pakeh Da^od is begounen met bet bouwen der versterking.

dus aan bet eind van de 18e eeuw. !)

Ten 6 ure n.m. werd bet vuur geeindigd. terwijl daarua

alleen gedurende den naeht nu en dan een schot werd gelost.

om bet blusseben van den brand te beletten. Bebalve de

bouten woningen, bet munitiemagazijn enz. in Koeta Asan,

werden door bet bombardement 00k vele woningen op Peu-

kan Pidie en omliggende gampungs in brand gescboten.

In den vroegen morgen van den 30~ten December d. a. v.

werd met een stoombarkas de mouding der Pidie-rivier ver-

kend, om een geul te zoeken, waardoor de sloepen in die

rivier zouden kunnen komen.

Den volgeuden dag bad eene lauding plaats met gewa-

pende marinesloepen, en werden 20<> mariniers aan den

wal gezet. waarua de sloepen de geul overgingeu. De rivier

werd toen opgevaren. dock toen bet terrein in de bako-

gebeel onbegaanbaar werd. nam men de aan wal gezette

troepen weer in de sloepen op. Men kwatu met de sloepen

ongeveer ter boogte van Koeta Asan en Peukau Pidie zonder

nog iets van den vijand te bespeuren.

1) Zoouemutinde Atjfeh-keuners tvillen wel yens met de Atj&htrnm

larigs rijdende vreemdelingen uiededeelen, dat de ire breeders de Hour-

man er gevnngen hebben gtveren, wat natuurlpk onzin daar deze

versterking pas heel aan bet eind van tie lt»e eeuw werd gebouwd.

Ook \n erd wel eens door meer bevoegden bet vermoeden uitgespro-

ken, dat waar thans onze vestiging Si^li ligt, eenige honderden jaren

geleden, zee was en werd Koetu Asan voor een Portugeesehe verster-

king aangezien, aan de mondins: der rivier gelegen. Dit vermoeden

is ook onjuist, I let oenig^zins meer landwaarts gelegen Koeto Asan

en bet veel oudere Peukan Pidie hebben dir \ermoeden doen ontstaan

omdat gewoonlijk aan de mouding der ri\ ieren de versterkingen worden

gebouwd tot beheerfechinsr van nit- en linoer der liandelsproducten.

Betrekkelijk nog voor korten tpd tie Pidie-riviei zellV voor groote

prauwen bevaarbaar tot Peukan Pidie.

Bp een grondboring voor Peukan Pidie, werd op een diepte van

35 meter nog bout aangetrotlen : dir zeirt voldoende.
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Intussehen was er veel volk, gewapend met geweren uit

Garot en de Bovenstreken komen opzetten, dat de sloepen

en de weder aan wal gezette mariniers flink onder vuur

nam. Toen er een paar gewonden vielen, besloot men terug

te keeren.

Om 6 uur n.m. waren alle manschappen aan boord terug,

met een verlies van e'en doode en tien gewonden w.o. een

adelborst le kl., die later aan de gevolgen overleed.

Den len Jauuavi 1874 keerden de schepen naar de reede

van Oeleelkeue terug.

Xa de veroveriug van den kraton van Atjeh was aan

de verschillende staatjes ter Xoord-, Oost- en Westkust de

proclamatie uitgereikt, waarbij zij werden uitgenoodigd, zieh

aan het Xederlandsch oppergezag te ondenverpeu. Er waren

staatjes, die weigerden zieb te onderwerpen w.o. Pidie.

T. Radja Pakeh Dalam van Groot Atjeh teruggekeerd,

voud zijue versterking en omliggende gampongs in brand

geschoten en was daarover heelemaal niet gesticbt, daar hij

zicb toen tegenover het Xed.-Indiseh Gouvernement onsclnil-

dig gevoelde: vandaar die weigering

De staatjes, die weigerden zieh aan het Xederlandsch

oppergezag te onderwerpen, moesten daarorn zoo streng

mogelijk geblokkeerd blijven, tenvijl, waar eenigszius gezind-

heid tot toenadering were! waargenomen, die moest worden

aangemoedigd, aldus de iustructie voor de ter Xoord- en

Oostkust gestationneerde Marine.

Pas in September 1875 ontving de Stationscommandant

een sehrijven van T. Radja .Moeda Solojman, zoon van T.

Radja Pakeh Dalam, waarin ouderwerping werd aangeboden.

In Juli 1875 tevoren werd n.l. een brief naar Pidie

gezonden, waarin de Stationscommandant met eene nieuwe

tuchtiging bedreigde als de radja zelf zieh niet onderwierp.

Thans beijverde zieh T. Radja Moeda Solojman. oudste zoon

van den besturenden oeleebalang, om van zijue persoonlijke

goede gezindheid en van de goede bedoelingen der te Pidie
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aanwezige hoofdeu getuigenis af te leggen, en hij zond

eenige afgevaardigden aan boord om den Stationscommandant

daarvan nader de verzekering te geven.

Op den 3den October d. a. v. werd uu een sehrijven van

den oeleebalaug zelf, dd. 26 September, aan boord gebracht,

doch het bevatte niets stelligs; tocb werd van eene tuchtiging

afgezien, omdat onze troepen in Groot-Atjeh zoogenaamd

weinig last meer ondervonden van Pidie’sche liulptroepen.

Van onderbandelingen met de andere goedgezinde onder-

geschikte hoofden in Pidie onthield men zich echter. omdat,

zonder de medewerking van den oeleebalang, aan de onder-

werping des lands geen waarde te heehten was. Bovendien

achtte de Militaire en C'iviele Bevelbebber bet zelfs voor-

loopig niet wenselielijk om tot Pidie in eenige verhouding

te komen, die tot oplieffiDg der blokkade zou moeten leiden,

daar er te meer gelegenheid zou ontstaan om onze vijanden

in Groot-Atjeh van het noodige te voorzien, wanneer de

zoo nabijgelegen haven voor den handel werd opengesteld.

Reeds in het laatst van 1875 werd vernomen, dat T.

Rad.ja Pakeh Dalam van Groot-Atjeh naar zijn land was

teruggekeerd met de bedoeling, zicb verder aan den oorlog

te blijven onttrekken. In Jamiari 1876 nam hij uit de

omstandigheid, dat het hoot'd van een boven Pidie gelegen

landsebap om een Nederlandsche vlag gevraagd had, aan-

leiding om den Stationscommaudant ter Noordkust een brief

te schrijven, waarin hij er op wees, dat bedoeld hoofd aan

hem oudergeschikt was. Hem werd geantwoord, dat over

deze zaak moeielijk te spreken viel. zoo lang Pidie zich

nog niet onderworpen had.

T. Radja Pakeh Dalam gat toen middels brieven en door

tusschenkomst van gezanten te kennen. dat hij niet ongenegen

was, vriendschap te sluiten met het Nederlandsche Gouver-

nement, doch dat hij niet kon instaan voor de goedgezindheid

zijner onderdanen, daar deze nog verbitterd waren door de

celeden sc-hade veroorzaakt door het bombardement in het
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laatst van 1873. De vooruitzichten op eene schadevergoe-

ding werden door den Stationseommandant niet afgesneden,

docb de onderhandelingen leidde hij zoodanig. dat dit punt

op den achtergrond geraakte, en daarentegen de eisc-hen ter

sprake kwamen, die onzerzijds gesteld zouden worden bij

het aanvaarden der onderwerping van Pidie en wel in het

bijzonder deze: ,dat de radja zijne onderwerping zou beeedi-

„<ren en eene Xederlaudscbe vestiging in Pidie toelaten en

„daarvoor het noodige terrein beschikbaar stellen zou.’’

Teo-en het laatste inaakte T. Pakeh Dalarn minder bezwaar©

dan tegen het afleggen van den eed, omdat deze indertijd

niet van den oeleebalang van Keumangan was gevorderd.

W'ij bleven voihouden en T. Pakeh Dalarn stemde ten

slotte toe. Xiettegenstaaude de oeleebalang tot het laat-

ste oogenblik nitvluehten zoc-ht, had den 28*ten Februari

1870 de onderwerping en de beeediging op den koran

plaats.

Den 4den Juni d a.v. kon reeds eene bezetting naar Pidie

worden gezonden. Direct werd overgegaan tot het homveu

van een tijdelijke versterkiug aau den linkeroever van de

uitmonding der Kroeeng Bardh of Pidie-rivier. ]

)

Hoewel goed door den oeleebalang en zijne ondergesehikte

hoofden ontvangen. werd de bezetting weldra vijaudig

bejegend door de bevolking, die o.a. twee soldaten ver-

wondde, terwijl zij verscdiillende pogingen deed ora inlandsche

militairen tot desertie over te lialen. Daarom werd nit

Groot-Atjeh den lOde Juni d a.v. eene versterkiug gezonden,

terwijl het bevel over de aldus vermeerderde troepemuacht

opgedrageu werd aan den Majoor PI. Pi. F. van Teyn. Den
Oden Juli d. a. v. ging de leiding der staatkundige aangele-

geuheden van den Stationseommandant op den As-istent-

Resident over.

1) Th.ins <en doode arm, daar de mier middels eene doorgruvin"’

in de z. g. Sigli-rivier of Kroeeng Toeka uitmondt, terwijl de rivier

door een dam van de Kurala wordr ge-cheidoti.



De verstandhouding van T. Radja Pakeh Dalam met onze

autoriteiten bleef verder geheel naar wensch. Door de

openstelling der haven onfstond weldra een levendige handel.

De oeleebalaug zond in Juli een gezantschap naar Koeta

Radja en als vergoeding voor de sehade, door hem en zijn

volk bij het bombardement in 1873 geleden, werd hem

daarop een som van vijftig duizend gulden uitbetaald. hetgeen

ook billijk genoemd mag wordeu.

Daar intnssehen door de openstelling der haven groote

hoeveelheden rijst in Pidie werden iugevoerd. vermoedelrjk

oia weer naar de XXII Moekitns te worden uitgevoerd,

bleek al spoedig ons etablissement aan de Koeala Pidie voor

het toezieht op den handel en ook om staatkundige redenen

niet zeer gunstig gelegen te zipi.

Zoo werden o.a. groote hoeveelheden rijst bij herhaling

door de Marine in heslag genomen op de grens tusscdien

Groot-Atjeh en Pidie. Eene vestiging aan de toenmalige

diepe monding van de Sigli-rivier (Koeala >8igli) hood meer

voordeelen aan. en werd vooral wensehelijk geoordeeld,

omdat men daar besehikkeu kon over een terrein, dat aan de

soeltans van Atjeh behoord had. waar de soeltans of hunne

aigevaardigden verblijf hi*dden. wanueer zij de Onderhoo-

righeden kwamen bezoeken oiu schatting te lietfen of zaken

te regelen.

Deze „tanoh wakeueh’ ') met de oude Atjehsehe verster-

kmg Koeta Mamjdatn in bet begin der 18e eeuw door

Pdtjoet Mohammad gebouwd. was toeli de aangewezen plek

voor eene vestiging van het Douvernemeiit. dat in de plaaK

des soeltans getredeu was. Door den linker Koeala-oever

tevens te bezetten. wordt bovendien de Koeala Pidie ook

door ous beheerr-eht.

Te Koeta Mamplam zouden ook onze atnbtenaren voor

de lioofden nit de verscliilleude kmtstations beter toegankelijk

1) Zie liiervoor .De Arjehers’
,

11. I bl/. Igs.
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zgn dan te Pidie, alwaar geene bezoeken te verwachten

svaren nit landschappen. die met Pidie in onmin leefden.

Mitsdien werd besloten om het etablissement te Pidie,

een weinig oostelijk te verleggen naar Sigli en te beginnen

met het bezetten van de „tanoh wakeneh” door troepen nit

Groot-Atjek, hetgeen den 28sten Februari 1877 gescliiedde.

De oeleebalang van Pidie toonde over ’t algemeen een

goeden wil, ook door te waarsehuwen tegen booze plannen

van slechtgezinde hoofden, maar kij was niet bij machte

om te verhinderen, dat o.a. in April en in het begin van

Mei 1878 onze vestiging te Sigli herhaaldelijk werd aange-

vallen door kwaadwilligen onder den beruchten Teungkoe

di Tiro. In den nackt van 28 op 29 April 1878 had o. a.

de reeds zoo dikwijls aangekondigde aanval op onze verster-

king te Sigli plaats, welke aanval echter werd afgeslagen.

Reeds denzelfden dag en ook de volgende dagen kwamen

er berichteu van den oeleebalang van Pidie en van andere

ons goedgezinde hoofden, dat men nogmaals, en dan met

een reel sterkere macht, een aanval op den post te Sigli

wilde beproeven. Den 3den Mei d.a.v. had dan die reeds

van te voren aangekondigde aanval plaats. Werkelijk kwam
de rijand met groote drouimen opzetteu, dock werd, hoe

hardnekkig de aanval ook iugezet was, toeli teruggedrongen

met achterlating van vele dooden. Toen de Gouvernenr den

4den Mei bericht ontving aangaande den bovenvermelden

aanval, begreep bij, Hat het noodig was, meer afdoende

maatregelen te nemen ter beteugeling van ’svijands over-

moed. Den 7den Mei d.a.v. werd een colonne te Sigli aan

den wal gezet.

In dien tussehentijd liadden geene vijandelijkheden meer

plaats gehad. Aan den oeleebalang van Pidie werd eene

tevredeuheidsbetuiging gezonden wegens de houding van

hem en zijn volk tijdens de laatste aanvallen.

Met de aangekomen versterking vingen den 11 den Mei

de operation binnen ’'lands aan.



123

De bedoeling was de gampong Garot, waar Teungkoe di

Tiro zich volgeus mededeelingen zou ophouden en van waar

zijne krijgstoerustingen tegen Sigli hadden plaats gehad, te

tuchtigen.

Men kwam eehter niet verder dan tot Lhoc Kadjo, welke

gampong in brand werd gestokeu, denkende, dat men Garot

reeds had bereikt. De gampongs van Pidie boden onzen

troepeu geen tegenstand.

In 1879 was T. Radja Pakeh Dalam gestorven en door

zijn oudsten zoon T. Radja Pakeh Solbjman opgevolgd. De

defieitieve iustallatie van den. in April opgetreden oelee-

balang van Pidie, waarvoor eeue gunstige gelegenheid werd

afgewacht, vond in October 1880 plaats, toen liij voor het

Missigit-feest naar Koeta Radja was opgeroepen. Bij die

gelegenheid werd door hem de onder het soeltansbestuur

gebruikelijke huldegift (djiuamee Atjeh) 2
) een som van S *500

afgedrasren. Eveuals elders heerschten in Pidie steeds vele

twisten en verdeeldheden. Zoo ontstonden groote oneenig-

heden tusschen den nieuw opgetreden oeleebalang T. Radja

Pakeh Solojruau en zijn jongeren broer 1’. Moeda Hoesen,

welke eehter voornamelijk door den invloed htinner moeder

tot dusver geene ernstige gevolgen gehad hadden. Daaren-

tegen zag het Bestuur zich genoodzaakt met eenigen nadruk

op te treden als bemiddelaar in een sedert vele jareti tus-

schen Pidie en Kenmaugati bestaande veete.

Daar oils bestuur te Atjeh indertijd van het beeindigen

dier veete zich alles voorstelde, zullen wij er bier langer

bij stilstaan.

’t Is bekend, dat na het overlijden aan de cholera, van

den laatsten soeltan Maebmoed Sjab te Pageue le in 1874,

de oeleebalaugs zonder wettig hoofd den strijd voortzetten,

totdat bij den aanvang der verovermg van de XXII moe-

1) Meer uitvoerig won It deze straf-expeilitie beschreven in
nDe

Atjeh-oorlog'’ bij K. B. lvieNtrn, <11. Ill biz. lTfj t m 195.

2) 7Ae „De Atjehers”, >11. I biz. 122.
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kims de beruckte Habib Abdorackman Zakir ket nut inzag

van een banier, waaromheeu de oeleebalangs, de mindere

lioofden en ket volk zick konden sckaren, om ket verzet

kraclitig voorttezetten. Die banier tocli was ket wettige

koofd van den Atjeksckeu staat. de soeltan, waarom kij de

oeleebalangs wist te bewegen den nog zeer jeugdigen Toe-

ankoe Mohammad Da'od, gesproten nit ket kuwelijk van

Toeankoe Zein al-Abiditi en een bijwijf te Indrapoeri, in

1878 als zoodanig te erkenneu.

Bij ket verder binnendriugen in de XXII moekims onder

Generaal van der Hevden in 1879, stelden zijn verre bloed-

verwant Toeankoe Hasjem 1
). onze van jaren her verbitterde

vijand, die na de overgave van Habib Abdorackman aan

oils gezag in October 1S7S, op den voorgrond was getre-

den, en ket sagihoofd der XXII moekims, T. Panglima Radja

Koeala, kem onder de koede van T. Bentara Keumangan

Potjoet Oesman, die hem en Toeankoe Hasjem daarop Keu-

mala tot verblijfplaats aanwees.

Daarmede was de kern van ket verzet van Groot At jell

naar Pidie overgebrackt.

De oeleebalang van de IX moekims Keumangan werd

eertijds Radja van Gigieng genoemd. aan ket hoot'd staunde

van AT oeleebalangs, en daarom door mis .Hoot'd van de

federatie der \T oeleebalangs’’ gelieeten. in tegenstellitig met

het Hoot'd der federatie der XII oeleebalangs, waarmede

T. Pakeli bedoeld werd. Ilet woord ,tederatie” een iuveutie

van oils, en ook ofticieel overal gebezigd, zou beter gebruikt

kunnen worden bij de drie sagi’s en de Kawaj XII: staatjes

die een erfelijk hoot'd hebben gekozen om huune belangen

naar buiten te kunnen beliartigeu en umektiger te wezen

tegenover hunne vijanden In Pidie was het een bondgeuoot-

1) Vader van den beki-ndi-n Toeankoe Kadja Keumala. Toeankoe
Hasjem, ook wel Toeankoe Kajeu- genoemd, war. een zoon \an Toe-

ankoe Kadlnr. zoon van Toeankoe Tjoet, zoon van Soeltan Al.V ail-din

Mohammad Sjali.
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seliap van versehillende staatjes, zooals wij ’t nu zien bij

de strijdende volkeren iu Europa.

Het is in Pidie ook meerdere nialen voorgekomen, dat

een of ander staatje van .federatie” x

)
verauderde.

Toeankoe Hasjem, die tijdens de minderjarigheid van Toe-

ankoe Mohammad Da=
od, de Atjehsche politiek leidde, wist

aan den strip! tegen ons gezag allengskens een meer gods-

dienstig karakter te geven, zoodat de tegen ons strijdenden

zich met den naatn van ,mos]imin” tooiden. Zij maakten

het ons vooral lastig onder luumeu hoofdleider Teungkoe

Tjeh Saman di Tiro.

Daar deze z. g. oorlogspartij van de veete der beide mach-

tige oeleebalangs van Pidie partij w ilde trekken oni ons

gezag zooveel mogelijk atbreuk te doen, spaarden wij ons

geene moeiten en kosten om beide federatiehoofden met

elkaar te verzoenen.

Zuiver persoonlijke oorzaken deden de gescliillen tusselien

Pidie en Oigieng (Ivenmangan) ontstaan. Volgens Panglima

Moeda Mat Saleh zouden die gescliillen oorspronkelijk

ontstaan zijn door den moot'd te Koeala Oigieng van

T. Oedjong Rimba op T. Panglitna Trieng Gadeug, familielid

van T. Radja Pnkeli Dalam, die op wraak zon.

Terwijl T. Oedjong Rimba te Padang-Tidji bij T. Xja'

Moet -) op bezoek was, werd hij door lieden nit Pidie onder

aanvoering van T. Gampong Langa overvallen. Iu de gam-

pong Panto Tjeurenmen kwam het to! een bloedig tretfen,

waarbij T. Oedjong Rimba sneuvelde.

In eeiie nota d.d. <> Mei 1887 omtrent ,de Federation

Pedir en Gigieng . sclirijtt de As.-istent-Resident Goos-

-ens over het ont-taan van de bestaande gescliillen het

\ olgende

:

1) Yuortaan /alien ni) 'tit vroord hier blijven gebruiken, om bedoetd

bondgenooti-chnp uit te drukken.

.)) %lin ,l e drie oor-pronkeljike Oeleebalangs der VII 3Ioekinis

I’idid.



„Tijdens liet bestuur vau Soeltan Mansoer Sjah (1838 L
)

—

,1870) ontstonden oulusten tussehen Pedir en Gigieng,

„die door den soeltan werden beeindigd. Er op rekenende,

„dat de vrede zou worden geeerbiedigd, begaf zich T. Pang-

„lima Oedjong Rimba, breeder van bet Federatiehoofd van

„ Gigieng naar de VII moekims om daar een oogstfeest te

„vieren, en overnachtte hij met zijne familie en volgelin-

„gen in de misdjid Lamprabo, ~) alwaar hij ’snachts door

„Teungkoe Pakeh Gadja Air, 3
) broeder van liet toenma-

„lige hoofd van Pedir, verraderlijk werd aangevallen.

„T. Oedjoeng Rimba werd met vele zijner volgelingen

„gedood, terwijl zijn zoon T. Moeda Rambajan, het tegen-

„woordige federatiehoofd T. Bentara Keumangan, verwond

,werd en het geluk had naar Bernoen te kunnen ontsnap-

,pen. Deze gebeurtenis deed den krijg tusschen Pedir en

, Gigieng opnieuw ontbranden. Toekoe Kadli Malik oel Adil,

„door den soeltan daartoe uitgezonden, kon de partijen niet

,verzoenen en werd daarna Toeaukoe Anom, Pangeran Hoe-

,sin 4
)
naar Sigli afgevaardigd om den vrede te herstellen.

,Deze slaagde erin om partijen tot een vergelijk te doen

,geraken. Teungkoe Pakeh betaalde een hak gantjeug van

,S 5000 aan Toeankoe Anom en liet hij ter eere van den

„vermoorden T. Oedjoeng Rimba lijkfeesten vieren, die hem
„groote sommen hebben gekost.’'

Voor ’t oog waren de gescliillen vereffend docli inderdaad

was aan de „bila” nog niet voldaan.

In het begin van 1880 had ten overstaan van den Wd.
Assistent-Resident Scherer te Sigli eene vergaderiug der

oeleebalangs van de twee federatien plaats om naar eene

1) Zie biz. 109 t/m 111.

2) Moet zijn „Beurabr>”.

3) Er heeft nooit een broer van T. Pakeh Dalam bestaan, die zoo

heette, wel een zoon van den broer van T, Radja Oesen heette T.

Moeda Gandoee of T. Gadjah Ie.

4) Zoon van Soeltan Mansoer Sjah. die na een veldtoeht tegen Deli

den titel van ,Pangeran” bekwam.



oplossing van de bestaaude twisten te zoeken. T. Radja

Pakeb Solojman, pas als oeleebalaug opgetreden, was geneigd

zich al aanstonds met Keumangan te verzoenen, onder voor-

Rehoud ecliter, dat T. Bentara Keumangan aansprakelijk zou

worden gesteld voor de rooverijen, door bet boofd van Peukan

Baroh gepleegd. T. Bentara Keumangan verklaarde daar-

tegenover, dat, daar de overste Binkes de Nederlandsche

vlag aan bet boofd van Peukan Baroh had uitgereikt, hij

zicb van alle verantwoordelijkheid ten opzicbte van bedoeld

staatje outsiagen achtte.

De Gigieng-federatie zou zicb wel met Pidie willen ver-

zoenen, doch op voorwaarde van afstand van grondgebied

als boete (diet) voor eenige Keumangansche boofden, die

40 a 50 jaren te voren in den strijd tegen Pidie gevallen

waren. De vergaderitig vond deze eisch natuurlijk onredelijk,

wijl toch ook van Pidie’s zijde versehillende boofden in den

•oorlog tegen Keumangan gevallen waren.

Op diezelfde vergadering werden ook de gescbillen tusscben

Pidie en Tjoembo2 en tusscben laatstgenoemd staatje en

Ie Leubeue besproken. Ook was men tenslotte van oordeel,

dat men de versehillende sarakata’s met bet negenvoudig

zegel van den soeltau niet meer kon raadpdegen voor het

uitmaken der grenzeu van de versehillende staatjes, wijl

dan de gelieele indeeling der Noordkust zou moeten worden

veranderd.

De nota, gedagteekend Samalanga, den 18?n Februari

1880, waarin bovenbedoelde vergadering wordt besebreven,

geeft overigens niet aan of men op die vergadering tot eenig

vergelijk was geraakt.

Den 8en Januari 1881 went ten overstaan van den Civielen

en Militairen Gouverneur Generaal van der Heijden, eene

overeenkomst tusscben Pidie en Gigieng (Keumangan)

gesloten en bezegeld door Teukoe Pakeb Moeda Solojman,

radja van Pidie, Teukoe Be'ntara Keumangan Potjoet Osman

en Teukoe Moeda Rambajan.
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Bij deze overeenkomst werd de gampong Lhang door

Pidie aan Gigieng teruggegeven als vergoeding voor de bila

of' diet van T. Oedjong Rimba en al zijne familieleden, die

door Pidie in den ' loop der jaren waren gedood. Verder

werden door Pidie en Keumangan als hac gantjeng, voor

de richtige nakoming der overeenkomM. S 2000 in handen

gesteld van den Gouverneur. Beide party en verklaardeii.

dat van af dat oogenblik alle liangende zaken zouden wor-

den besc-houwd als te zijn afgedaan en men er niet mem-

op zou terngkomen.

De moekim Lhang was een ,tanbh wakeueh” van de

Atjehsehe soeltuns. Soeltau Mansoer Sjah had n.l. deze

moekim indertijd ter bestiering afgestaan aan T. Radja

Pakeli Dalam, waarover T. Bentara Keumangan niet erg

goed te spreken was, daar bij meende er meerdere rechten

op te hebben.

Aan de door het Bestuur getrotten sehikking werd alleen

van de zijde van Pidie gevolg gegeven. zoodat van bet

tweede verzoeningsfeest enz. niets kwani. I)e onderlinge

twisten en de oneeuigheid met Kenmaugau over gain pong

Lining bleven aanlnniden.

T. Ri van gampong Lbang. erfgenaain van den m den

coring verdreven T. Sri. werd in 1882 door het Gouverue-

ment aangesteld tot oeleebalang van het tot wakeueh-radja

geproelameerd gebied Lhang. Men meende daardoor eene

oplossing te hebben gevonden om beide partijen te bevre-

digen. T. Ri voelde zieh ee liter niet erg veilig in zijn

gebied en gaf bet spoedig weer terng aan Pidie, zoodat

het thans nog bij Pidie is gevoegd. 1

)

In Pidie zelf bad zn-h intussehen een parti] gevoruid,

welke tegen T. Radja Pakeli Solo jman vijandig optrad.

1) T. Brnln-m, zomi van T. Hi, komt rchter nog luortdurend om

het gebied /ijner voorvaderen i eclameereii, waarin hi] uordt Iiijge^taan

door T. Ken Blami Pidie uir Tapa'i'uean, die beweert eveneen- at re

htaminen van het oeli-ehalang'gi'-dai-hr van I.hang.
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onder aativoering van zijn jongeren broeder T. Moeda Hasan,

ook wel T. Radja Pidie genoemd. Deze werd in 1886 door

T. Pakek uit ket landsckap verdreven, dock kij kwam kort

daarop terug om zick met zijn broeder z.g. te verzoenen.

Toen in Medio 1884 de zoogenaamde concentratie onzer

strijdkrachten plaats vond, gepaard aan non-interventie in

de binnenlandsche aaDgelegeubedeu der kuststaten, werd

onze invloed aldaar hoe langer koe geringer, daarentegen

die van den Pretendent-Soeltan steeg, iuzonderheid sedert

zijnerzijds een meesterlijk gebruik werd gemaakt van de

oude bestaande veeten tusscken de twee macktige federation,

waarvan de innerlijke oorzaak was het feit wie kunner de

suprematie zon uitoefenen.

Meerderjarig geworden, sloot de Pretendent-Soeltan, wien

Toeankoe Hasjem als „banta” bleef ter zijde staan, zick al

meer en meer bij Pidig aan. Dit bleek o. a. in den loop

van 1887, toen hij door de hulp van Pidie zick vau de

beide moekims van Keumangau meester maakte naar aan-

leiding van den steun, dien T. Bentara Keumangan aan den

Imeum van Lhongbata verleende, die zich den toorn vau

den Pretendent-Soeltan op den hals bad gekaald, wegens

het ten eigen bate aanweuden eener som van $ 12000, door

hem ter Oostkust van A'tjeh opgezameld ten beboeve van

den Soeltau en den prang sabil. Ook was de Pretendent

op Imeum Lhongbata verb'tterd, omdat deze zijne dockter,

die door den Pretendent begeerd werd, uitgehuwelijkt had

aan T. Mohammad Ali, oudsten zoon van den reeds bejaarden

oeleebalang van Keumala, T. Bentara Tjbi*.

Het streven van Pidie om zich meester te maken van

ket geheele tot Gigieng behoorend kustgebied, waarop we

later meer uitvoerig zullen terugkomen, openbaarde zich

zoo duidelijk, dat aan de vroegere belofte van den oeleeba-

laug om tot eene minneUjke beslechting van de aanhangige

'^escbillen mede te werken, door liet Bestuur niet langer© ©

eeniere waarde kou worden toegekend. Integendeel werd

Tijdschr. v. Iud. T.-, I,.- en Vk., deel LVIII, afi. •>. 9
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meer en nieer de overtuigiug verkregen, dat het voornamelijk

aan de kuiperijen van de hoofden van dit landsehap, die

bij het voortduren van den ongeregelden toestand groot

geldelijk belang kadden, moest worden geweten, dat de

pogingen om aan de verwarring een eind te niaken, tot

dusver haar doel gemist kadden.

Nadat door ket Bestuur nogmaals te vergeefs beproefd

was om den oeleebalaug van Pidie tot betere gedachten te

brengen, ging de Civiele en Militaire Gouverneur, krach-

tens de hem bij ordonnantie van 18 December 1888

verleeude bevoegdheid, op dtn 29ste December d. a. v. over

tot sluiting van ket kustgebied van Batoe Poetih tot

Koeala Meureudoe. x
)

Hoewel in ’t staatsblad niet vermeld, werd in het sckrij-

ven van den Civ. en Mil. Gouverneur v. Teijn do. 22 boelan

RabFal-aehir 1306 aan de hoofden van Pidie, ook de prauw-

vaart en visehvangst op zee verhoden. Alvorens men besloten

was tot sluiting der Noordkust, werd er in een sckrijven,

zeer gekeim, do. 19 Juli d. v. door den Gouverneur op

aangedrongen, dat de voor Sigh geprojecteerde nieuwe ver-

sterking in zooverre gereed zou ziju, dat bij eventueele sluiting

der kust de versterking in verdedigbaren toestand moest

verkeeren en bewaperid met het voor haar vastgestelde

gesckut en logies aanbiedende, desnoods temporair, voor

zooveel troepen als strikt noodig zouden worden geacht voor

de verdediging.

Men \ reesde das heftigen tegenstand, welke echter niet

plaats greep. De sluiting der kust bracht betrekkelijk geene

wijzigingen in de bonding der Pidie’sebe hoofden.

In het journaal van den Assistent-Resident van Groot-

Atjeh van den 20st**n Augustus 18^9 vinden we het volgende

1) Besluit IS J. L. afgekomtigd bij Stbl. lsSs No. 195. ilaatrege-

len werden getrott'en, dat de aanvang der sluiting op 29 December

bepaald, reeds den 2Hsten te voren te Penang en Singapore werd gepu-

bliceerd.
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vermeld. omtrent den op den 3 Sen t./v. met 9 kanonschoten,

bij bet debai'kement te Oelee-lheue, ontvangen T. Bentara

Keumangan.

„Heden morgen werden T. Bentara Keumangan en T.

„Ben Peukan Meureudoe, vergezeld van den wd. Assistent-

„ Resident ter Noord- en Oostkust, ten gehoore toegelaten

„bij den Gouverneur. Gedurende deze conferentie gaf Bentara

„Keumangan te kennen, dat zijne ontmoeting met bet Be-

„stuur, na eene afwezigheid van bijna 4 jaren, het gevolg

„was van de gewijzigde onistandigheden der laatste tijden

„en dat bij, na snceessievelijk een gedeelte van zijn gebied

,te bebben zien verloren gaan door de annexeerende ban-

,delingen der Pidie-federatie, tbans de overtuiging bad

„gekregen, dat bij niet te vergeefs den steun van bet

„ Bestuur kwam inroepen om zijn verloren gezag te ber-

„stellen en bij zicb van zijn kant daarentegen oprecbtelijk

B verbond om ons bet rustig politiek bestaan ter Noordknst

„te verzekeren.

„Een brief van Panglima Polem aan den wd. Assistent-

, Resident ter Noord- en Oostkust beval Bentara Ketimangan's

„verzoek in de welwillendbeid van het Bestuur aan.

^Bentara Keumangan braeht daarbij in herinnering, dat

, zij n voorganger de persoou is geweest, die bet eerst de

„Nederlandscbe vlag bad geaccepteerd. Op de vraag, welke

, steun van bet Bestuur werd verlangd, gaf Bentara Keu-

„mangan ten antwoord: le door verstrekking van geweren

„en munitie, wauneer dit werd noodzakelijk geacbt; 2e door

,de hoofden vau Pidie en Ie Leubeue aan te zeggeu zieh

„niet met de Gigieng’sche zaak in te lateu (bierover later

,meer); 3e door Bentai-a KeumaDgan zoo noodig werkdadig

„met een scbip te steunen, wauneer bij zoude beproeven

„van de zeezijde Gigieng aan te vallen.”

Het Bestuur deed hierop geen andere belofte, als hare

bemiddeling te zullen verleenen om Bentara Keumangan

met Bentara Paleueh te verzoenen.
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Ten slotte werden aan T. Bentara Keumangan nog de

ondervolgende schriftelijke wenken door den Gouverneur

gegeven

:

, Bentara Keumangan laat ik U nogmaals de verzekering

geven, dat ik ket zeer op prijs stel, dat gij te Kota Radja

zijt gekomen om met het Bestuur te overleggen over den

staat van zaken in uw gebied.

Indien ik oordeel naar hetgeen ik heb gezien en verno-

men gedurende den tijd, dat ik te Atjeb was, dan kom ik

tot de gevolgtrekking, dat uw aanzien, uw ruacht nauw

samenhangt met den algemeenen gang van zaken in Atjeb.

In U zie ik den man van traditie, van hooge afkomst;

wanneer gij met Panglima Polem en Toeankoe Hasjim de

handen ineen slaat en U aansluit bij den nog jeugdigen

Toeankoe Mobammad Da£
od, ten einde dezen met raad en

daad bij te staan, dan kunt en zult gij Atjeb beheerschen,

dit land weder tot bloei en welvaart brengen en zal de

Federatie VI als van zelf zijne traditioneele positie weder

innemen.

Dan zal Pidie, uw erfvijand, uwe op aloude recbten

gegronde aanspraken moeten erkennen, want dan zal de

Federatie XII zicb niet ineer met uwe zaken durven be-

moeien. omdat bet zal opzien tegen den bond, gevormd door

drie manner van zoo booge traditie als Toeankoe Hasjim.

Panglima Polem en gij; een bond, gevormd tot steun vau

het gezag, vertegenwoordigd door Toeankoe Ala’ad-din

Mobammad Da£
od, en het zoover zal gekomen zijn, dat de

doo£ velen reeds als soeltau erkenden Toeankoe Da£
od ook

door ous als zoodanig zal zijn aangenomen. i)

Ik weet, dat gij grieven tegen Toeankoe Da£
0d held,

grieven waarvan de billijkbeid moet worden toegegeven,

doch in uw eigen belang moet gij die grieven vergeten.

Gij moet bedenkeu, dat Da£od nog jong is, en hetgeen hij

1) Het herstellen van het Soeltannat in Atjeh wenl dux hier in ’t

vooruitzicht gesteld.
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tegen U misdaau lieeft aan zijn jeugd moet worden toege-

sehreven, liij is nog niet rijk aan ondervinding, zooals gij,

hij volgt nog te veel de iudrakken van bet oogenblik.

Daarom vergeet wat er gebeurd is en sluit u bij den door

u erkenden Soeltan aan ; steun bem en wees bem tot leids-

man. daardoor zal bij afgetrokken worden van ben, die

bem ten kwade raden, wier belang bet is, dat gij met

Z. H. (sic) in vijandscbap leeft, die zicb zullen verbeugen

tot uw nadeel, indien die vijandschap aanboudt.

Handelt gij zoodanig, dan zult gij met Panglima Polem

en Toeaukoe Hasjim, gesteund door bet Gonvernement,

kunnen eiscben, dat naar reebt en billijkbeid door den

jeugdigen Toeankoe Da£od wordt bestunrd, dan zult gij

weder in al uwe reebten worden bersteld. Dan zult gij

weder in bet bezit worden gesteld van wat u door mede-

werking va'n Bentara Tjoembo2 werd ontnomen.

In dat streven wii het Bestnur u gaarne belpen, met

raad en daad bijstaan. omdat bet ten goede voert en tot

heil van Atjeb moet strekken.

Gij wenscbt Gigieng te veroveren en weder onder Uw
gezag te brengen, bet Bestnur laat U te dien opzichte

gebeel vrij
;
wil U zelfs zooveel mogelijk daarin steunen.

Ik zie eebter meer beil in nauwe aansluiting bij Toean-

koe Hasjim en Panglima Polem dan de kansen te loopen

van een oorlog met Pidie, want Uw gezamenlijke invloed

gepaard met sluiting der kust moet tot bet doel voeren, al

moge dit ook al eenigen tijd missebien een, ja twee jaren

of zelfs langer dureu”.

„ Words only words” kreeg T. Bentara Keumangan mede

en gelukkig geene geweren met munitie, omdat men meende,

dat aan bet verstrekken van vuurwapens aan Atjebscbe

oeleebalaugs nog steeds eigenaardige bezwaren waren ver-

bonden, waartoe niet anders dan in de uiterste noodzake-

lijkbeid moebt worden overgegaan.

Het Bestnur stelde zicb in die dagen gouden bergen voor
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van de nauwe aansluiting van T. Bentara Keumangan met

Toeankoe Hasjim en Pangiima Pole'm, meer bekend onder

den naam van T. Radja Koeala alias T. Ibrahim.

Door de sleehte verstandhouding tusschen Toeankoe Has-

jim eu den Pretendent-Soeltan, was eerstgenoemde er op

bedacht den Pretendent te doen vervangeu door zijn zoon

Toeankoe Radja Keumaia en Pole'm steunde hem in die

plannen, omdat kort te voren zijn jeugdige zoon T. Moham-

mad Da=od, de tegenwoordige titularis, in het huwelijk

was getreden met Teungkoe Ratua Keumaia, dochter van

Toeankoe Hasjim

.

Met behulp van Keumangan hoopte Toeankoe Hasjim

zijne plannen te kunuen volvoeren, omdat de Pretendent

zich bij de Pidie-federatie had aangesloten. Keumangan

moest daarom in Pidie de leiding krijgen, hetgeen alleen

mogelijk was, indien het Gouvernement hem wapens en

munitie verstrekte.

Waar Toeankoe Hasjim steeds tot onze heftigste vijanden

heeft behoord, terwijl toch T. Pangiima Radja Koeala op

het graf van eeu zijuer voorvaderen te Gle Jeueng gezworen

had, zich nimmer aan het Kederlandsche Gouvernement te

zullen onderwerpen, kon het nooit in de bedoeling van die

twee hoofden gelegen hebben, ora in het belang van ons

gezag te haudelen.

Na de Pidie-federatie te hebi»en gefuuikt en den Pretendent-

8oeltan door Toeankoe Radja Keumaia te hebben doen ver-

vangen, zouden zij ongetwijfeld de door ons verstrekte

wapens tegen ons hebben aangeweud.

Blijkens een nota, gedateerd Koeta Radja 14 Juni 1891

van A. Boutrny, had ons bestuur zelfs gedacht, dat in het

laatst van 1888 Teungkoe di Tiro zij non steun ons ver-

leende ora aan de pacifkatie mede te werken.

Dit klinkt zoo dwaas, dat we er verder niet op behoeven

in te gaan, en slechts te verwijzen hebben naar noot !)

onderaan biz. 120, dl. II van
, De Atjehers”, waarin



Prof. Dr. Snouek Hurgronje zegt
:
„Hier wordt liet tijdperk

,der Keomala-tocliten bedoeld, waarin Teungkoe Tiro zich

„uit den aard der zaak eenigszins rustiger moest houden

„dan gewoonlijk”.

Omtrent het geintrigeer der Pidie-federatie kunnen we

voorts nog mededeelen, dat in den loop van 1891 de Pre-

tendent-soeltan door Pidie de VIII moekims van T. Sama

Indra deed verovereu, omdat deze T. 8olojman Toengkob,

neef en ,panglima prang” van den Pretendent, had doen

ombreDgen wegens bet binnenhalen der moslemins in de

VIII moekims en hij bovetidien nog een zijner ondergesehikte

hoofden, Mantroe Garot, die zicb wederspannig jegeus liem

betoonde. had beoorloogd tengevolge waarvan deze vluchtte

en zich bij den Pretendent over de handelwijze van zijn

oeleebalang beklaagde. Geen van beiden werden zij door

hun federatie-hoofd T. Bentara Kemnangan bijgestaan, oui-

dat zij afvallig van hem waren geworden. Laatstgenoemde

n.l. Mantroe Garot bleef daarua als stil burger te Kenmala

wonen. terwijl T. Sama Indra naar zijn federatie-hoofd

vluchtte en zich te Tiba vestigde.

Hier boven werd reeds met een enkel woord vermeld,

dat T. Bentara Paleueb door Pidie gesteund werd in zijn

verzet tegen zijn federatie-hoofd. T. Bentara Kemnangan

en ging bij dan ook tot de Pidie-tederatie over, nadat hij

zich van het srebied der zelfstandige, docli tot de Gigieng-

federatie behoorende moekims Boenien en Pante had meester

gemaakt.

De moekims Paleueb. Boenien en Pante stouden vroeger

onder zelfstandige imeunis. die ec-hter de suprematie van de

veel machtigere IX moekims Keumangati erkend hadden.

Een telg nit een der regeerende vorstenhuizen van Deli of

Langkat kwam, na zich eenigen tijd in Pase opgehouden te

hebben, te Gigieng en vestigde zich aldaar. Door aanhuwe-

lijkiug van hem en zijue afstammelingen met bloedverwanten

van de voornaamsten des lands schijnt de uit hem voort-
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gessproten familie geleidelijk zoodanigen invloed en zoo groot

aanzien verkregen te kebben, dat een der leden daarvan,

T. Acbmat geuaamd. Diet Potjoet Aisab buwde. Potjoet

Aisab was een zuster- van T. Oedjong Rimba, vader van T.

Radja Moeda Rambajan. Door dit huwelijk vrerd T. Acbmat

onder den titel van T. Beutara Paleueh door T. Bentara

Keumangan als oeleebalang aangesteld van bovenvernielde

moekims en ook als zoodanig door de drie, toen nog zelf-

standige, docb van Keumangan afhatikelijke imeums, erkend.

Ongeveer in 1853 werden die moekims door Pidie en le

Leubeue veroverd, en T. Acbmat met vrouw en kinderen

daarbij gevangen genomeu. De toenmalige bestuurders van

de betrokken rijkjes waren in Keumangan T. Bentara Keu-

mangan Potjoet Oesman, in Pidie T. Radja Pakeb Dalam

eu in Ie Leubeue T. La'samana Hadji Mohammad Oeseo.

Een jaar daarua ontviug T. Pakeb Dalam van Atjek uit

de opdracht om het in verzet zijnde Deli *) te veroveren.

Van de afwezigheid van T. Radja Pakeb Dalam naar Deli

profiteerde T. Bentara Keumangan om zich weder in bet

bezit van de III Moekims te stelleu, terwijl T. Acbmat met

vrouw en kinderen weer in vrijbeid werd gesteld. T. Ben-

tara Keumaugan beeft toen T. Aebmat niet nailer in zijne

vorige waardigbeid bersteld. maar zelf bet bestuur over de

III moekims gevoerd. Hoewel T. Beutara Keumangan den

zoon van Acbmat, T. Moeda Rajeu' Abdo-rachman, niet tot

hoofd van de III moekims aan>telde, bielp deze lieui ecliter

in het bestuur van bet landschap. Ook was ’t voornamelijk

door tussebenkomst van T. Moeda Rajetr. dat aanrakingen

tnsscbeu ons eu Bentara Keumangan plants liadden. Hij

kreeg daardoor m die streken veel invloed. Xu zijn dood

ongeveer in 1883 ging die invloed over op zijnen zoon T.

Mohammad Dzin. Deze was in de gesehillen tussclien de

1) Omstreeks 1»54 went Deli, under Soeltan Osman door een A t|eh-

srhe vloot van ruim 200 prauwen overmee-tenl. „De Atjeh-Oorlo"”

bjj E. S. de Klen*k, ill. I biz. 2f>7.
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vrouwen en verwanten van Bentara Keumangan, de partij

van Pdtjoet Kadi, oudste vrouw van T. Bentara Keumangan,

toegedaan.

Door haar gesteund, viel ’t bem, onder bet kracliteloos

bestuur van Bentara Keumangan gedurende diens laatste

levensjaren, niet moeielijk zicb meer te doen gelden in dat

landsckap, hoewel T. Bentara Keumangan zijn broer T. Radja

Moeda Rambajan tot zijn gemachtigde voor het bestuur van

Gigieng bad aangesteld.

Yier dagen na den dood van T. Bentara Keumangan in

1885 bood T. Mohammad Dzin den civiel Gezaghebber te

Sigli twee stukken aan, waariti T. Bentara Keumangan

Potjoet Oesman verklaarde, de III moekims Gigieng aan

T. Moliammad Dzin te liebben teruggegeven. Iedereen bad

de overtuiging, dat die stukken vervalscbt waren '1. ’t Is

eebter aan zijn opvolger, T. Bentara Keumangan Potjoet

Abdoel Lateh, trimmer mogen gelukken hem dat gezag te

ontweldigen, in weenvil van de door bem in vereeniging

met T. Bentara Pineueng Maharadja, T. Panglima Meugoe

en T. Bentara Blang RaJua Wangsa in bet werk gestelde

pogingen, waarbij T. Bentara Pineueng Maharadja kwarn

te sneuvelen.

T. Bentara Kemnangau verloor alle gezag. dat hij oor-

spronkelijk over de YU zelfstandige moekims aan de kust

bezat : moekim Peukan Baro-Peukau Sot werri tot wakeueh-

gebied voor den prang-sabil gemaakt; de 111 moekims

Gigieng waren under bet gezag van T. Bentara Paleueh

It III een nota do. 25 Maart lsso zegt de \vd. Assist on t-Kesident

vail A. 0. Kamp o. a.
:

„0|) lift tweede stuk staan drip afdrukken

van den aan Bentara Keumangan uirgereikten Uouverneinents stempel.

Bljjkbaar zijn die afdrukken daarop gestempeld door een ongeoefende

hand. 5Vat aangaat het eerste stuk schijnt men reeds vroeger van

den /iekeli|ken en sutferigen toestand van B. K. gebruik iremaakt te

liebben om op de eene of andere wjjze, vennoedelijk met meilewerking

van Potjoet Kadi, zi|nen stempel daarop te krijgen. Het tweede stuk

lieeft men vennoedelijk na den dooil van B. K. opgemaakt".
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gekomen ; Gigimg Meurandeh. Tjdt D.jadja, Teungoe en

'

Lheue geraakten geheel onder den invloed van T. Bentara

Paleueh en T. Mas
ej Ie Lenbeue.

T. Bentara Paleueh maakte zieh gelieel los van de fede-

rate dev zes oeleebalangs en sloot zicli hij die der twaalf

oeleebalangs aan, die hem kraehtig in zijn verzet tegen

Keumangan steunde. Hij vermaagsehapte zieh aan de oelee-

balangs van Pidie, Ie Leubeue en Tjoembd* en aan den

Pretendent soeltan, die hem bij eeu satakata tot zelfstandigen

oeleebalang verbief en bevestigde in bet bezit van de III

moekiuis Gigieng.

Xog werd aan Panglima Meugbe x
)
der Keumangan-federatie

door T. Mas
ej Ie Leubeue van de Pidie-federatie de mouding

van de Kroeeng Lheue ontnomen. En eindelijk werden de

Moslemins. die zieh in de moekim Penkan Baro-Penkan Sot

hadden gene.-teld, door Pidie gesteund.

Omtrent de reeds meergenoemde moekim Penkan Baro-

Peukan Sot moet Bet oudervolgende nog vermeld worden,

om een duidelijk lieeld te krijgen van de gebeurtenissen in

Pidie gedurende dim tipi.

In 1879 teeketide T. Bentara Pineueng Pdtjoet Badaj,

oeleebalang van de 111 moekiins Pineueng en leukan Bitro-

Peukan Sot de 18 artikelen der aete van onderwerping aan

ons Gouvernement.

Een viertal jaren later overleden, werd hij opgevolgd door

zijn ondsten zoom T. Kadja Moeda. die eeliter in 1884 op

last van zijn jongeren broer T, Maharadja werd vermoord,

waarna deze met in-teniming van T. Bentara Keumangan

zicdi als hoofd van bovengenoemd gebied ojiwierp. Xaar

1) Tijdeiis onze eer-te vestiging in Atjch wn- T. I'tmuliinst Aleugoe

Again oeleebalang van ISninbi en ( *enOe. Up :i Alei ls!ia ontving bet

hooid van de moekim Bambi on de III moekim- Oonde een ante tun

erkemiim? en beve-rieing van oils Imm rrnemont. In doze aete nordt

liij ten omeehte genoemd liootd van de III moekim- Meugoe en Bambi.

Pangluna Meuiroe is een ritel: mOekims van ilieii naam be-tuan met.
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handelaar gepleegden roof in 1886 werd T. Bentara Pineueng

Maharadja, die ons steeds goedgezind was, door den toen-

maligen Civiel Gezagliebber opgeroepen en bij aaukomst te

Sigli gevangen genomen Op eeue gebeiinzinnige wijze wist

hij eehter uit onze versterking te ontvlucbten, en ontsticht

over de vernederende behandeling, stond bij de tot zijn

gebied beboorende nioekim Peukan Baro-Peukan Sot als

wakeueh gebied tot bet voeren van den heiligen oorlog aau

de moslemins af, die van daar uit gedurende een tiental

jaren onze vestiging te Sigli nagenoeg onafgebroken bestook-

ten. In 1889 sneuvelde T. Bentara Pineueng Maliaradja in

den reeds boven vermelden strijd tegen T. Bentara Paleueh.

In de federatie Pidie traebtten de maebtige oeleebalangs

bun gebied aankoudend uit te breiden ten koste liunner

zwakkere mede oeleebalangs.

Zoo wist bet boot'd der Pidie-federatie aan zich te trekken

het gebied van -

T. Mantroe Banggalang en bet gebied van

Ma ntroe Langb.

Toen Pbtjoet Bantan, de laatste oeleebalang der V moe-

kinis stierf. werdeii deze V moekims Laweueng en Kale

bij Pidie gevoegd. betgeen gesebiedde middels sebenkbrief

van den Soeltan Mansoer Sjab aan T. Hadja Pakeh Dalam;

welke scbenking eeliter protest uitlokte van den kant der

Pblenl’s.

T oorts wist de oeleebalang van le Leubeue te verwerven

twee moekims Mangki en Ibdeh van T. Bentara Blang

Rasna Wangsa, een nioekim Blang Gapoej van T. Bentara

Tjoembo= en twee moekims, gampong Asan en Asan-Koem-

bang. van T. Bentara Gloempang Pajdng.

Eindelijk maakte T. La'samana van Xdjdng zieli uieeater

van bet gebied (l nioekim) van den Imeiim van Loeeng

Poetoe; van dat van den Keudjroeen Moesa; van dat van

T, Bentara Tatibb Mi rail ; van dat van Bentara Blang

Koeala Paroee ph van dat van den Imeum van Trieng Gadeng.
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Hefc gevolg van deze feiten was, dat de door hunne maeb-

tiarer federatiecrenooten beroofde Pidie'scbe oeleebalangs bun

steun zocbten bij Keumangan. Dit was o. a. bet geval met

T. Bentara Gloempang Pajong, die slechts drie van zijne

vijf moekims bad overgebouden : met T. Bentara Blang

Ra=na Wangsa, die slechts ecu zijner drie moekims behield;

met T Keudjroeen Aron, die zick bij T. Bentara Keumangan

aansloot om te verhoeden. dat zijn gebied, bestaande uit

drie moekims, bem door zijn eigen tederatie zou ontnomen

worden. Als grondlegger van de III moekims Aron wordt

genoemd zekere Toe Pb Radja, die ruim een eenw geleden

van Groot-Atjeh kwam en de eerste ladangs aanlegde in

bet woud. grenzende aau bet Znid-Oostelijk benvelterrein

van de vallei van Pidie. Een zekere T. Tjhr di Riwat

gehuwd met eene vrouwelijke nakomeling van Toe Pb Radja

wordt als eerste oeleebalang van de III moekims Aron

genoentd met den titel van , Keudjroeen'".

De gampongs Poelb Pandjbe en Gloempang-Boengkb1

(geenelaveerd in de III moekims Oenbe) werdeu door bet

toennialige hoot’d T. Tjhr Troeeng Tjampli aan T. Tj hi*

di Riwat gesehonken; later kwamen die beide gampongs

door recbt van verovering respectievelijk bij Xdjong en Ie

Leubeue. Onder T. Tjhr Asan, zoon en opvolger van T.

Tjhr di Rawat brak een langdurigen strijd uit tussclien

Aron en Gloempang Pajong, waarin de laatste gesteund

werd door T. La^samana Xdjong.

De strijd eindigde met eene algebeele verwee.'ting van

eerstgenoemd landschap. T. Tjhr Asan werd door zijn zoon

T. Tibi* Da'od opgevolgd. Gedurende bet tijdperk van 20

jaren, dat deze bet land bestuurde en dat van twee jaren,

dat zijn oudste zoon T. Tjhr Dolah als Keudjroeen bet

gezag voerde. kwam bet land'chap zijne geleden rampen
te boven.

T. Keudjroeen Raman, die in 18SS zijn ouderen broeder

T. Tjhr Dolah. bij gebreke van mannelijke nakomelingen,
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na diens dood opvolgde, bond den strijd met T. Bentara

Gloetnpang Pajong nogmaals aan. In dezen strijd. die slechts

van korten duur was, had het succes aan beide kanten niets

te beteekenen, daar beide landsckappen zich aansloten bij

de Keumangan of Gigieng-federatie.

Ouder de suprematie van den oeleebalang van de XII

moekims Pidie stonden oorsproukelijk ook de drie moekims

Hot. Andeue
(,
00k Andeue Lala geuoemd) en Me-tareuem,

Ongeveer een vijftigtal jaren geleden werden die moekims

door T. Bentara Keumangan Potjoet Osman, op het fede-

ratiehoofd der XII oeleebalaugs Pidie veroverd. Toeu in

1885. na den dood van T. Bentara Keumangan Potjoet

Osman in Keumangan familie oneenigbeden uitbraken, waarbij

T. Bentara Tjoembo2 en de Pretendent-Soeltan de zijde

kozen tegen die van T. Moeda Rambajan, werden die drie

moekims, door den Pretendent-Soeltan, gesteund door T.

Bentara Tjoembo®, veroverd en onder het gezag gesteld van

Toeankoe Macbmoed, echtgenoot van de ons reeds bekende

Potjoet Meurab, tevens broer van Toeankoe Hasjim. Simla

dien tijd dateert de benaming van ,tanob-wakeueh soeltan."

In 1894 werden die drie moekims door T. Bentara Keu-

mangau Potjoet Abdoel Lateh heroverd om een jaar later

weder in handen te vallen van den Pretendent-Soeltan. !)

T. Bentara Keumangan trachtte den Pretendent-Soeltan

te bewegen T. Sama Indra weder in genade aan te nemen

en hem zijn gebied terug te geven. waarvoor de Pretendent

dan als zoeuoffer S 80OO zou ontvangen. De Pretendent

weigerde ecbter bet aanbod aan te nemen en eisebte, dat

1) In April 1S99 trachtte het Bestuur de drie moekims wnkeueh-

soeltan omler een lioofd te brengen. het uan de keutjlu-'s en punglima's

uit die streken overlatende, een keuze te doen uit de drie moekim-

hoofden. Deze echter zoow el als liunne ondergeselnkte gamponghoofden

verkozen liever de zelfstandigheid der drie moekims, staande onder de

resp. moekimhoofden, die direct ondergeseliikt zouden zijn aan het

Bestuur te Sigli. In dezen geest werd dan ook iloor het Bestuur eene

beslissing genomen.
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T. Sarna Indra hem persoonlijk vergiffenis 7.011 vragen. Deze

handelwijze sclieen de goedkeuring van Toeankoe Hasjim,

die zich van de medewerking van Bentara Keumangan wilde

blijven verzekeren, niet weg te dragen en had eene verkoe-

ling tussehen hem en den Preteudent tengevolge, wat liier

boven reeds werd .vermeld. Laatstgenoemde sloot zieh al

enger en enger bij de Pidie-federatie aan. zoodat bet evenwicbt

tusscdien de beide federaties werd verbroken.

De Pidie-federatie, die de suprematie door den steun van

den Pretendent bad erlangd en hem wederkeerig kracbtig

steunde, bekommerde zich heel weinig meer om ons erezao-

terwpl de Keumangan-federatie bet vertrouwen in ons Be-

stuur verloren had, sedert vvij de politiek van non-iuterventie

in de binnenlandsehe aangelegeuheden der kuststaatjes hnl-

digden; dat eerste bleek o. a. ten duidelijkste, toen Pidie.

voor de opening van baar kustgebied, den eisch werd gesteld,

de moekim Peukan Bard-Peukan .Sot van de III moekims

Pineueng der Keumangan-federatie, 11 a verdrijving der

moslemins daarait, aan ons Bestuur over te geven, betgeen

werd geweigerd. omdat Pidie al te goed wist, dat wij genielde

moekim aan bare wettige federatie. bareu tegenstander

Keuniangan, zonden overlevereu.

Het tweede is gebleken, toen 11 . 1. T. Be'ntara Kenmaugan
voorgaf den Re.-ident G A. Scherer niet te Sigli te kunneii

ontmoeten, om d<* aangelegenheden van de Pidie-streek,

in verband met de ?cbeepvaartregeling. te kunnen bespreken,

tenzij vergezeld van 200 gewapeude volgelingen om zich

tegen eene eventueele verrassing van Pidie te kunnen bevei-

ligen, hoewel T. Pakeh had toegestaan, dat bij met 00

gewapende volgelingen zieh over ziju gebied naar Sigli

kon begeveu en zich bovendien verbonden bad hem vrij

te doen duortrekken.

Werd tot vdd'r 1892 onze versterking te Sigli uitsluitemi

van den recbteroever der Sigli-rivier beschoten, in 1892
geschiedde die beschieting 00k van nit het op den linker-
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oever gelegen gebied van T. Pakeli. De positie, waarin

dit hoot'd verkeerde, was feitelijk zeer moeielijk. Xiet krachtig

genoeg om met klem op te treden tegen zijn broer T. Rad.ja

fhdie, die voortging door bet braudschatten en berooven

van gampongs, bet land in onrust te houden en zijn gezag

te verzwakken, was bij wel genoodzaakt om de partij van

bet verzet tegen ons gezag te ontzien. De in 1893 aangewende

pogingen van den Resident Scherer om langs minnelijken

weg eene oplossing voor de moeielijkheden te vinden leden

schipbreuk, zooals wij hierboven reeds gezien bebben, zoodat

de onderhandelingen werden afgebroken en de Pidie-streek

voor alien in- en uitvoer gesloten bleef.

In 1894 traclitte de Pretendent-Soeltan in Keumala eene

verzoeniug tot stand te brengen tusscben T. Pakeb en zijn

broer T. Radja Pidie, welke pogingen op niets nitliepen,

daar laatstgeuoeiude als eiscb stelde, afstand ten zijnen

beboeve van de Y moekinis Laweueng.

De Pretendent-Soeltan, door de oeleebalangs van de Ken-

mangan-federatie in bet nauw gebracbt, kon zicb in Keumala

niet meer staande houden. In den nacht van 14 op 15

Deceudier 1894 verliet bij Keumala, na zijn woning verbrand

te bebben. In strijd met de adat werd bij door de verbonde-

nen der Keuniangan-federatie vervolgd, zoodat zijn aftoclit in

een wilde vluebr oversloeg, totdat bij eindelijk Koeala Batee

aan de kust van Pidie bereikte en den 30>“ii in de woning

van T. Pakeli werd opgenomen. T. Bentara ilobamuiad

Ali werd in zijn gezag over de II moekinis Keumala bersteld.

Eeuige niaanden na zijne verdrijving. keerde de Pretendent-

Soeltan naar Keumala terug; zijne baudeliugen bepaalden

zicb eeliter tot bet verbranden van de Koeta, waarna hij

weder naar Bated terugtrok.

T. Radja Pakeb Solbjnian kivam in Juni 1 895 te overlijden

en werd opgevolgd door zijn oudsten zoon T. Radja Pakeli

Mohammad I)a“od, een energiek man, die bet Neder-

landsch Gouvernement goed gezind selleen.
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Het liet zich in het begin aanzien, flat T. Radja Pidie

zich eerlang met zijn neef zou verzoenen. aangezien hem

de middelen begonnen te ontbreken om het verzet vol te

liouden. Een andere oom T. Oese'n di Geudong verzoende

zich reeds met, den jeugdigen oeleebalang, waarua diens

tinancieele positie door bemiddeling van het Bestuur werd

geregelcl. De hoop, dat een verzoening tusschen den jeugdigen

oeleebalang van Pidie en zijnen oom T. Radja Pidie tot

stand zou komen, bleek ijdel te wezen. Op 14 November

189G kwam eindelijk de twist tot een uitbarsting, die aan

beide hoofden het leven kostte. T. Radja Pidie wilde zijn

neef ontmoeten. doch toen deze zich buiten zijn benting

begaf om zijn oom te begroeten. werd hij verraderlijk door

dezen en diens zoon T. Oesen vermoord. echter niet dan

na zijn oom eeue doodelijke wonde te hebben toegebracht.

T. Radja Pakeh Mohammad Da“od werd opgevolgd door

zijn vierjarig zoontje omler den titel van T. Radja Pakeh

Mohammad Ali Koeta Baro, terwijl als bestuurder gedurende

de minderjarigheid van den jongen oeleebalang werd aange-

steld T. Oesen di Geudong en als panglima prang T. Rad ja

Keutjhis .
J
)

Keeren wij thans weer terug tot de vijandelijke partijeu

in Pidie. waariu wij vobr 1897 de oplossing van het paci-

ficatie-vraagstnk trachtten te zoeken.

Het bezetten van de Moekims Peukan Baro-Peukan 8dt

door de moslemins, zooals hierboven werd medegedeeld, was

T. Bentara Paleueh zeer welkoni, omdat aan Keumungan

de mogelijkheid werd ontnomen om hem in den rug aan

te vallen en Peukan Gigieng de eoncurrentie van Peukan

Baro niet meer beboefde te vreezen. Daarom ondervond het

Bestuur bij alle pogingen om de rust en orde in bedoelde

rnoekim te herstellen steeds de heimelijke, doch meest krach-

tige tegenwerking van de zijde van T. Bentara Paleueh.

1) Zoon van T. Mohammad Ue-eii alia< limlja Xasfo oudston zoon

van T. Kadj a Pakeh Dalam.
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Jaren lang bernstte T. Bentara Keumangan in bet verlies

van zijn kustgebied en eerst in led begin van 1896 gaf

hij weder blijken, zijne rechten op Koeala Gigieng niet

geheel en al prijs te willen geven. Op zijn verzoek deed

het Bestnur weder eene poging om eene verzoening tus-

schen hem en T. Bentara Paleueh te bewerken. De laatste

verklaarde echter zieli reeds bij de federatie der XII oelee-

balangs te hebben aangesloten en niet te willen toestaan,

dat Keumangan zijn gezag weder in liet kustgebied zou

doen gelden, waarop Keumangan zic-h gereed maakte om
hem met geweld van wapenen tot rede te brengen. Het

Bestnur verleende T. Bentara Keumangan zijn moreelen

steun, omdat het verwaehtte, dat hij, eenmaal meester

geworden van de kuststreek beoosteu de Koeala Beurabo,

zou kunnen medewerken tot de pacificatie van de moekim

Peukan Baro-Peukan Sot.

Deze houding van het Bestnur, het algemeen verspreide

gerueht van een aanstaande expeditie tegen Peukan Baro-

Peukan Sot en Gigieng, en de wetenschap, dat Keumangan

aanstalten maakte om hem te bestrijden, terwijl Keumangau’s

schoonzoon T. Ben Peukan van Meureudoe prauwen in

gereedheid braeht om hem van de zeezijde aan te tasten,

deden eiudelijk T. Bentara Paleueh besluiten de hem door

Keumangan gestelde ei-eheu in te willigen.

Op den 20sten September 1896 had te Bambi eene out-

moeting van beide hoot'deu plants en den 24sten daarop

kwamen zij te Sigli en werden de hoofdpuuten util een

overeenkomst tussehen hen vastgesteld, waarbij o. a. aan

T. Bentara Keumangan het gezag over de kuststreek beoosteu

Koeala Gigieng en de lielft vail de haeil van de evengenoemde

Koeala werden verzekerd. terwijl T. Be'ntara Paleueh zich

weder bij de federatie der VI oeleebalangs zoude voegen,

doeh in het bezit van de III moekims Gigieng gehandhaafd

werd. Aanvankelijk bleef ondanks deze verzoening de gespan-

nen verhouding tussehen beide hoofden voortduren, doeh in

Tijdselir. v. Imi. T.-, L.- en Vk„ (leel LYIII, afl. "2. 10
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1897 kwani daarin eenige verbetering. T. Bentara Keumangan

deed n. 1. de prodacten van de IX muekims Keumangan

weer als in vroegere jaren naar de Keude Gugieng afvoeren.

Op den 28 dten Mei 1897 werd door T Keumangan en een

gemaclitigde van T. Bentara PaieueLi te Sigli een schriftelijke

overeenkomst onderteekend, die de bovenbedoelde regeling

hunner onderlinge verhoudiug tot inhoud had.

Eiudelijk werd door bet Bestuur besloten tot de tuehiigiug

over te gaan vail de moekiui Peukan Baro-Peukan >ot.

Dit lieele gebied werd ouveilig gemaakr door vijaudige

benden, die samengesteld waren, gedeeltelijk nit bewouers

van Peukan Baro-Peukan Sot, gedeeltelijk nit lieden at'kom-

stig van verschilleude landscliappen der Xoordkust, die hetzij

uit fanatisme, dan wel om op kosten van anderen te kunnen

leven en uit neiging tot een lui en avoutuurlijk bestaan,

bunne woonplaatsen verlaten badden om aau den prang-sabil

te kunnen deelnemen. Deze categorien vormden de vaste

bezettiug der opgericlite versterkingen.

Het geld voor aankoop van oorlogsmateriaal en levensbe-

boeften verkregeii de bendeboofden overigens door opei selling

van bet deel van de djakeuet, bestemd voor den beiligen

oorlog, en verder door roof. De vooruaamste bendehoofden

waren Habib Oesen en Teungkoe Him Tiro.

In Augustus 1897 bad die tucbtigiug van Peukan Baro-

Peukan Sot plants door eene expeditionaire eolonue under

den Kolonel J. B. van Heutsz, zonder eenige hulp van

Keumatigan of Pidie. Op 8 Augustus trok de expeditionaire

colouue tot bet makeu van uiacbtsvertoon door de HI moe-

kims en ondervond daarbij niet het geringste verzet. VVij

hebben bij die tucbtigiug onderronden, dat we meer ver-

trouwen konden stellen in onze eigen wapens dan in bet

eindelooze gewurm met de z. g. Gigieng- of Pidie-federatie.

\ an af dien tijd wordt er ook lieelemaal geen gewag uieer

gemaakt van die federation.

De kouding door T. Bentara Paleueh, aangenomen gedu-
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rende die expeditie, liet niets te weuSehen over, zoodat hij

in zijn gezag door ons gehandhaaf'd bleef.

Het bestuur van T. Oesen di Geudong gaf al spoedig

reden tot groote ontevredenheid De geldmiddelen van het

oeleebalangschap beheerde hij sleeht. en hij maakte zich ook

schuldig aan allerlei knoeieriien, zoodat het Bestuur in 1897

zich bereid verklaarde, toe te stemmen in de ootzetting van

genoemd lioofd uit zijn ambt en de aanstelling van Potjoet

Aisjah t) tot waarneuiend oeleebalang.

De goede verwaehtingen, die men van het bestuur dezer

reeds bejaarde, ruaar kraehtige vrouw had, werden echter

niet verwezenlijkt. Verschillende personen van aanzieu ver-

vreemdde zij van zich, waarvan T. Oesen di Geudong gebruik

maakte om hen aan zich te verbinden.

Vele gamponghoofden vroegen reeds in October aan het

Bestuur, T. Oesen in zijne vroegere waardigheid te herstellen,

en daar het geenszins overtuigd was van de bewering, dat

T. Oesen zich geheel gebeterd zou hebben, wist het Bestuur

zijne partij en ook hem zelf te bewegen, genoegen te nemen

met eene aanstelling tot ,banta”. De aanhang van Potjoet

Aisjah verliep nog meer, toen zij. uit spijt over het verloren

gaau van haar gezag, den Preteudent-soeltan en T. Bentara

Tjoembo* in de biuueulandsche aangelegenheden van Pidie

mengde, waarvan natuurlijk gretig door deze personen gebruik

werd gemaakt.

Dit gebeurde in Januari 1898. Gedurende den strijd tus-

sehen Potjoet Aisjah en T. Oesen di Geudong om het gezag,

verkreeg ons Bestuur de inning en het beheer der inkomsten

van het oeleebalangschap, waardoor het zijn invloed belangrijk

uitbreidde.

T. Hoesen, die met zijn vader. T. Radja Pidie in November

1896 T. Radja Pakeh Mohammad Da'od vermoord had,

1) P6tjoet Aisjah, dochter van T. Tjhi1 Gampdng Poekat, was de

weduwe van T. Kadja Pakeh Dalam en rnoeder van T. Radja Pakeh

Solojman.
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nam tegenover het bestuur van Pklie een zeer onafhankelijke

bonding aan, waartegen dit bestuur uiets kon ondernemen.

In Maart 1897 ontstond tusscben dezen Hoese'n Goendoee,

aldus naar zijn woonplaats aangeduid, en zijn broer T.

Hasjim een twist over de verdeeling van de nalatensebap

buns vaders, vvaarbij T. Hoesen om het leven werd gebracbt.

A1 spoedig wendde T. Hasjim zicb tot bet Bestuur om eene

verzoening met de andere leden der oeleebalangsfamilie te

bewerken.

In de Y moekims Lavreueng en Kale ontstonden bloedige

twisten, die nog verergerden door bet onoordeelkundig op-

treden van T. Oesen di Geudong. Eerst in bet laatst van

1898 gelukte het hem de beide partijen te verzoeuen.

In den aanvang van 1898 vereenigden zicb te Garot (VIII

moekims Sama Indra) de Pretendent-soeltan, T. Panglima

Polem en andere voorname hootden van het verzet, met het

voornemen om op te treden tegen de oeleebalangs der kust-

laudschappen, die tengevolge van de door ons toegepaste

sckeepvaartregeling L
)
bun voordeel ziende in goede verstand-

houding met ons, onverschillig bleven ten aanzien van de

tegen ons gezag op touw gezette beweging. Teneinde daaraan

meer kracht bij te zetten, besloten de leiders van het verzet

om T. Oeuiar Meulabidi, die zich ter Westkust opbield, uit

te noodigeii zicb bij lien aan te sluiten.

Weldra vereenigden zicb nu de Pretendent-soeltan, T.

Oemar, T. Panglima Pbleui, T. Ben Peukan en tal van andere

hoofdleiders van bet verzet te Garot en Aree, van waar

krasse oproepingen, versterkt door vreeslijke bedreigingen,

1) Den 2<Jen April lb'JS wen I die regeling ingevoerd voor het

gedeelte der ku-t van Diamantpunt tot Koeala Beuratjan.

Van de havens werd Sigli voor den algemeenen handel en de ove-

rigen voor de kustvaart toegankelj|k verklaard.

Voor de kustvaart mogen slechts inlandsrdie vaartuigen, niet meer

metende dan 25 register tonnen, benut worden. Invoer van oorlogs-

contrabande en opium bleef veriioden on het reeht tot tjjdelijk sluiten

der kust aan den Oouverneur van Atjeh overgelaten.
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werden geric-ht tot de boofden der verschillende landsehappen

in de Pidie'-sfreek om liunne opwachting bij den Pretendent-

soeltan te Garot te maken en daarna de middelen te bespreken

ter bestrijding van bet Gouvernement.

Siecbts de boofden van bet eigenlijke landscbap Pidie,

T. Bentara Pineueug, alsmede enkele andere hoofden van

tnindere beteekenis, zeker zijnde van onzen stenn, weigerden

bepaald zieh by de verzamelde oorlogspartij aan te sluiten.

In bet Koloniaal-Verslag lezen we o. a. voorts: , Xiette-

„genstaande bonne trouw aan ons gezag konden de Pidie’sche

, boofden niet beletten, dat T. Radja Pakeb Mohammad Ali,

„een jongen van 5 jaar, zoon van den vermoorden T. Radja

„Pakek Mohammad Da*Od, door zijn grootmoeder Potjoet

,Baren naar Aree werd gebraeht om door den Pretendent-

„soeltan tot oeleebalang van Pidie te worden verlieven,

„terwijl T. Radja Koeala tot waarnemend oeleebalang werd

B aangesteld”. Eenigszins anders beeft dit zieb toegedragen.

De jeugdige Pakeh eu zijn oom T. Radja Koeala zijn n.l.

’s nacbts door eene gewapende bende, bewapend met 50

acbterladers en onder aanvoering van Tjoet Moet, *) uit

hunne woning in Palob opgelicbt om voor den Pretendent-

soeltan te Aree te worden gebraebt.

De V moekims Laweueng en Kale en de III moekims

Batee, onderdeelen uitmakende der XII moekims Pidie werden

bij „tjap sikoereueng” aan den beruchten Toeankoe Moliam-

mad Batee, zoon van Toeankoe Abdoel Madjid, kleinzoon dus

van den meergenoemden Toeankoe Abai’li, atgestaan. Na de

pleebtige eedsatlegging ~) werd tot de verzoening van de

federation VI en XII overgegaan, betgeen natuurlijk weer

eene verzoening in naam was.

11 Tjoet Moet, de Inter bekende gids en spion, die ons vele diens-

ten bewees; o.a. werd op zpne aanwijzing de moeder, de zuster en de

vrouw van Panglinia Pbldin in Tangseti door den Majoor K. v. d.

Maaten gearresteerd,

S'! Van een kind van 5 jaar en van zijn z. g. voogd Kadj a Koeala,

nauweljjks 12 jaar oud, werd n.b. die eedsatlegging gevergd.
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Hoewel volgens ooggetuigen te Garot en Aree vijftig a

zestigduizend weerbare Atjehers verzameld waren, kwam ’t

niet tot een offensief optreden van de vijandiggezinden,

daar de vroeger met ons in betrekking gestaau hebbende

oeleebalangs meer den schijn aannamen van met de verzets-

partij mee te gaan, dan dat zij geneigd waren om haar

krachtdadig hulp te verleenen. Althans, toen in verband

met de vorderingen van de voor de expeditie noodige voor-

bereidingsmaatregelen, die reeds grooten indruk gemaakt

hadden, besloten werd de expeditie ee'n maand te vervroegen,

gaven vele dier oeleebalangs blrjken van hunne vredelievende

gezindheid.

Yoor den jeogdigen T. Radja Pakeh Mohammad Ali werd

vergiffenis gevraagd ter zake van zijn gedwongen tocht naar

Aree en tevens voor den door den Pretendent-soeltan aanere-

stelden waarnemenden oeleebalang van Pidie. T. Radja Koeala

werd toen door het Bestuur naar de school te Koeta Radja

gestunrd.

De voor de expeditie benoodigde troepen kwamen succes-

sievelijk te Sigli aan en den l&ten Juni 1898 werd via

Peukan Pidie opgerukt naar Garot, waarmede de Pidie-

expeditie een aanvang nam.

In Pidie zelf werd nergens tegenstand ondervonden en

toen den lS'ten d. a . v. met eene colonne van Padang-Tidji

nit een marsch gemaakt werd door de III moekims Batee

en Boeloh, bleek, dat de bevolking met vrouweu en kinderen

overal in de gampongs was teruggekeerd, terwijl de verschil-

lende ondergesehikte hoofden zieh bij de colonne meldden.

Alleen wat hierna in het eigenlijke landschap Pidie

gebeurde, zal hier worden behandeld, daar deze nota anders

te omvangrijk zou worden, en de Pidie-expeditie met hare

gevolgen feitelijk tot een ander onderwerp behoort.

In het landschap Pidie zwierf sedert 1898 de aldaar thuis

behoorende Panglima Prang Ali, vroegere veerman van het

bekende ,veertje,” met een kleinen aanhang rond en zocht
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ons allerlei moeielijkheden in den weg te leggen ; teleplioon-

draden werden door hem doorgesneden; inwoners uit Paloh

werden op den 13<ien November door hem uit de gampong

Lhang beschoten, eveneens transporten.

Met een enkel woord werd reeds te voren melding gemaakt,

dat de V moekims Laweueng en Kale in de eerste helft

van de 19e eeuw een twistappel vornulen tusschen de Polem’s

der XXII moekims en de Pakeh’s van Pidie; later tusschen

de Pakeh’s en den tak van bet soeltansgeslacht, dat voor

onze komst in Atjeh zieh onledig hield met het zeeroovers-

bedrijf ter Noordkust van Atjeh van nit Koeala Batee, en van

welken tak Toeankoe Abdoel Madjid, meer genoemd, het hoofd

was. By slot van rekening is dit gebied, niettegenstaande

de sarakata van den Pretendent-soeltan in 1898, wel aan

Pidie gebleven, maar die geheele streek ondervond nog

laugen tijd de gevolgen van dien jarenlangen onrustigen

toestand.

De bevolking was er betrekkelijk dun gezaaid, het aantal

verdachte elementen betrekkelijk groot en voor een energieken

en vagebondeerenden woelgeest, als Toeankoe Mohammad

Batee, was dat eenigszitis verafgelegen en hem goed bekende

boschrijke heuvelterrein als ’t ware aangewezen om, toen

in 1898 de strijd in het Pidie'sehe ontbrandde, een bende

vagebonden te verzamelen en aan het verzet deel te nemen.

In den aanvany van 1899 mede naar Tangseh en daarna

met den Pretendent-soeltan en T. Pangliuia Pdlem naar

Meureudoe en Samalanga uitgeweken, was Toeankoe Mo-

hammad Batee met deze vijandelijke hoofden ook naar Pidie

teruggekeerd en uam aldaar aan besehietingen van onze

patrouilles deel, om eiudelijk. toen hij ’t in Pidie te benauwd

kreeg, opniemv naar Kale. Laweueng en Batee de wijk te

nemen. IVederom door patrouilles opgedreven, vluehtte hij

over zee naar Oostelijk Pidie en deed z. g. stappen tot onder-

werpiug om een oogenbhk weer tot rust te komen. In

Februari 1900 werd hij echter in Tangseh door eene



152

marechaussee-patrouille uit Seulimeum gearresteerd en bij

Besluit d.d. 19 April 1900 Xo. 25 met toepassing van art.

47 R. R. naar Tondano gerelegeerd, waardoor wij een zeer

lastig element kwijt raakten eu de rust in Pidie aanmer-

kelijk bevorderd word.

In het belang van troepenverplaatsingen werd tijdens de

actie in Pidie direct een aanvang gemaakt met den aanleg van

een trambaan door Pidie, van Sigli naar Padang-Tidji, welke

in November 1899 reeds voor het publiek werd opengesteld.

Eerst veel later werd deze baan over de Waterselieiding

doorgetrokken naar Seulimeum (1908).

Om tot eene volkomen pacificatie te geraken, werd niet

alleen gezorgd voor behoorlijke communieatiemiddelen om

de troepen snel te kunnen verplaatseu, doc-h het was ook

noodig, wegens de onbetrouwbaarheid van de bevolking en

van de meeste hoofden, dat die bevolking van gampong-

kaarten voorzien werd om haar vau de vijaudelijke elemen-

ten beter te kunnen onderkennen. In het laatst van 1900

werd daarom een aauvang gemaakt met de registratie en

invoering van het passenstelsel, welke pas in 1902 was

afgeloopen. Kort te voren werd ook door het Bestuur de

nog in het bezit van hoofden zijnde vuurwapenen in Pidie

geregistreerd, omdat vermoed word, dat men deze gewereu

wel eens aau de ons vijandige hoofden uitleeude.

Xiettegenstaande T. Oesen di Geudong, liet waarnemend

boofd van Pidie, een onverbeterlijk opiumachuiver, wegens

verregaande luiheid en indolentie herhaaldelijk werd gestraft.

gaf di
t
geen resnlraten in zijn gedrag.

Het gemis van een meer gesehikten opvolger was oorzaak,

dat hij niet van zijn ambt werd ontheveu.

In 1901 wist T. Polem Daloee'ng ]

)
eeuigen aanhang te

verkrijgen onder de lieden, die door het onoordeelkuudig

optreden van T. Oesen di Uendong, in zake de aanstelling

1. T. Pbl.-m Daloeong n, ecu arliterkleinziiuu win T. Mn.ii alias

T. Tjlii- Gampimg 1'oekat, vollen neef van T. Itailja 1’akMi Oesen.
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van gamponghoofden, ontevreden waren, en waarmede hij

in het landschap Pidie onrust stookte.

VN are dit landschap met gelegen in de onmiddellijke nabij-

heid van den zetel van ons Bestunr, het zou zeker tenge-

volge van het zwakke Inlandseh bestuur aan de grootste

wanorde ten prooi zijn geweest.

Ten einde krachtdadig op te treden tegen allerhande

molesten, door benden kwaadwilligen jegens ons bedreven,

werd het z.g. boetenstelsel door het Bestuur in toepassing

gebraeht.

Dit boetenstelsel is een solidariteitsstelsel, ontleend aan

een aloude Inlandsche instelling, dat, hoewel met onze

begrippen van recht en billpkheid niet overeenstemmende,

toch zeer heilzaam heef't gewerkt, waar liet met mate en

billijkheid werd toegepast.

Voor beschietingen onzer bivaks, vernieliugeti aan tele-

phoon of trambaan warden de sclmldige gampdngs of land-

sehappen, die niet tijdig genoeg waarselinwden, gestraft met

eene geldboete.

DikwijD kwam 't echter voor, dat bet gampdngvolk met

aauzienlijke bedragen werd gestraft, terwijl bet onscliuldig

was, doch tussehen twee machten bekneld, vrees koesterende

voor de djahats, die niets en niemand ontzagen, die boeten

zich liet welgevallen.

Zeer ingenieus vond de gatnpongbevolking daartegenover

een ander stelsel nit eti wel liet zoogenaamde ,pageue

gampong” ') stelsel.

De gampongs, moekims of landschappen onderliielden n.l.

een bende kwaadwilligen, die het gampongvolk niet alleen

moest besehermen tegen molesten van audere benden kwaad-

willigen, dock ook voorkomen moest, dat het voor die

vreemde benden aansprakelijk zou worden gesteld door het

Bestuur.

1 ^ Umheining, <he <lt> gampong moot beschemion.
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't Kwam ook wel eens voor, dat de eigen ,pageue gam-

pong” ket gampongvolk een straf bezorgde door het plegen

van baldadiglieden van uit die gampong. Dit moest dan

veelal worden toegesclireven aan het feit. dat het gampong-

volk niet direct lieeft klaargestaan met de betaling van zijn

pageue-gampong-contributie.

Stelselmatig werd daardoor het bendewezen onderhouden

en aangekweekt. Betrekkelijk langen tijd wist men dit pageue-

gampong-stelsel voor ons Bestuur verborgen te houden. By

het ontdekken van dit stelsel kouden wij er betrekkelijk

weinig tegeu doen. Door het volk steeds met het dubbele

van de aan de benden afgestane contributie te stralfen,

zouden wij die bevolking steeds verarmen en verbitteren,

waardoor zij in de armen van de verzetspartij zou worden

gedreven.

Zoo was de pageue-gampong van Pidie, de reeds genoemde

Panglima Prang Ali, die maandelijks voor het onderhoud

zijner bende een bedrag van ± / 1000 ontving. Dit ener-

gieke en brutale bendehoofd sneuvelde in 1902 bij eene

ontmoeting met eene marechaussee-patrouille. Xa het sneu-

velen van Panglima Prang Ali trad 1’. Polem Daloeeng in

het laudschap Pidie meer op den voorgrond.

Xa de arrestatie en verbanning van Toeankoe Mohammad
Batee ontvingen de rondzwervende benden kwaadwillii/eno

in de V moekims Laweueng en Biheue lninne instructies

van Pdtjoet Meurah Biheue en hare twee zoons Toeankoe

Boediman en Toeankoe Xoerdiu.

Pdtjoet Meurah Biheue, nog eene afstammelinge van

Potjoet Bantan, den laatsten oeleebalang der V moekims
Lawmueng, was getrouwd geweest met meergenoemden
Toeankoe Abdoel Madjid. In Augustus 1902 werd zij en

haar zoon Toeankoe Boediman door eene marechausse'e-

patrouille uit Padang-Tidji in de gampong Bdieue gearres-

teerd, nadat zij zich heldhaftig tegen hare arrestatie verzet

had. In zwaargewonden toestand werd zij medegevoerd en
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Java verbannen. Haar jongste zoon, Toeankoe Xoerdin, 2

)

toen nog een kind van 12 jaren. door zijn leeftijd voor

onschadelijk aaugezien, werd niet gearresteerd, doch hij

stelde zich direct aan 't hoofd der in de V moekims nog

rondzwervende benden en deed zich kennen als een monster

van wreedheid. Daar de Keudjroeeu van Biheue verdacht

werd Potjoet Meurah aan ons te hebben uitgeleverd, werd

hij al spoedig daarop door de verzetspartij afgemaakt. Xa
een paar jaren de schrik van het gampongvolk te zijn

geweest, werd Toeankoe Xoerdin eindelijk op ongeveer 14-

jarigen leeftijd door eeue marech. patrouille neergeschoten.

De V moekims Laweueng en Kale behooren tot dat deel

van het landschap Pidie, waar het bendewezen zich’tlangst

heeft weten staande te houden. Xog in het begin van 1013

moest de beude van den beruchten Pang Bintang uit Groot-

Atjeh rusteloos in de V moekims achtervolgd worden.

Den 10en Januari 1903 ouderwierp zich de Pretendent-

soeltan te Sigli. Deze onderwerping beantwoordde niet vol-

komen aan de verwachtingen, die men daarvan koesterde.

Integendeel, in de onderafdeeling Pidie brak er juist een

drukken tijd aan voor onze patronilles om de aldaar rond-

zwervende benden kwaadwilligen onschadelijk te maken.

Aan het hoofd van dat verzet stonden de Tiro-teungkoe’s,

terwijl bevolking en hoofden niet altijd met het Bestuur

samenwerkten tot het herstellen van de orde en rust in de

gampongs.

Zoo. moest op 15 December 1903 Potjoet Bongsoe, docliter

van Toeankoe Abaili, moeder van T. Osman alias T. liadja

Koeala, gearresteerd worden wegens het verstrekken van

1) Toeankoe Xoerdin ging door voor een zoon van Toeankoe Abdoel

Madjid, doch iedereen in Bilieue wist te vertellen, dat hij geboren

werd, nadat Toeankoe Abdoel Madjid langer dan een jaar zijne vrouw

niet rneer bezoclit had. De vader van Toeankoe Xoerdin was vermoe-

delijk een teungkoe uit Biheue.
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hulp aan bet in eigenlijk Pidie rondzwervende bendehoofd

T. Polem Daloeeng. ’t Zal bare bedoeling geweest zijn door

het aanmoedigen van bet verzet in Pidie baren zwager, den

wd. oeleebalang T. Oesen di Geudong ten val en baar zoon

op den voorgrond te brengen.

In 1905 kwarn T. Oesen di Geudong vrij plotseling te

overlijden. Hoewel het niet te bewijzen was, had toch ieder-

een in Pidie de overtuiging, dat hij door Potjoet Bongsoe

is vergiftigd geworden. Bij bet overlijden van T. Oesen di

Geudong bevond de minderjarige oeleebalang T. Radja Pakeh

Mohammad Ali zich te Bandoeng, teneinde de school voor

Inlandsche hoofden te kunnen bezoeken. In Augustus 1901

bezocht deze jeugdige oeleebalang eerst de Gouv. Inlandsche

school te Koeta Radja om in Maart 1903 naar Bandoeng

te vertrekken.

Tbans trad T. Radja Koeala, tweede zoon van T. Radja

Pakeh Moeda Solojtnan op den voorgrond, teneinde belast

te worden met het waarnemend oeleebalangschap en werden

dus Potjoet Bongsoe’s wenschen vervuld.

Het bleek echter weldra aan het Bestuur, dat T. Radja

Koeala zich slechts onledig hield met hanengevechten enz.,

zich niet alleeu aan het bestuur van zijn landsehap weinig

liet gelegen liggen. doch bovendien verdacht werd in con-

nectie te staan met T. Polem Daloeeng, het bekende hoofd

van verzet in Pidie. Om deze redenen werd van hem en

van zijne moeder de uitlevering van dit hoofd gevergd en

toen deze niet volgde, werden beide naar Koeta Radja over-

gebracht om aldaar te worden gei'nterneerd.

De Civiel Gezaghebber te Sigli trad toen op als waar-

nemend oeleebalang, eene eigenaardige maatregel die heele-

maal niet de goedkeuring wegdroeg van den Gouverneur-

Generaal van Heutsz. Deze toestand duurde daarom voort

tot de enquete in het laatst van 1907, waarop T. Radja

Koeala weder met het bestuur over zijn landsehap werd
belast.
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T. Radja Koeala deed zicli toen kennen als een goed

koofd. dock langzamerhaud werden allerhande klackten van

vexaties bij het Bestnnr biunengebracht en ondergeschikte

hoofden met de bevolking dedeu bij den Civielen en Mili-

tairen Gouverneur het verzoek T. Radja Koeala door den

rechtmatigen oeleebalang te doen vevvangen.

Zonder de Inlandsehe Hoofdeusehool te Bandoeng nog

geheel te hebben afgeloopen. was T. Radja Pakeh Moham-

mad Ali een paar jaren te vuren op zijn dringend verzoek,

daar hij de lessen van bedoelde school niet meer kon volgen,

naar Atjeh teruggekeerd en geplaatst op het bureau van

den Assistent-Resident te Laug^a.

T. Radja Koeala, zich zwak gevoeleude tegenover den

drang van het volk, deed aan het eiud van 191d het verzoek

te mogen worden ontslagen ten behoeve van zijn neef T.

Radja Pakeh Mohammad Ali Koeta Baroe. Bij Besluit van

den Gouverneur Generaal van Nederlandsck-Indie d. d. 7

Maart 1914 No. 73 werd T. Radja Koeala vd . op verzoek

eervol ontheven van zijue waardigheid van waarnemend

bestuurder van het landschap XII moekims Pidie, terwijl

de Civiele en Militaire-Gouverneur werd gemaehtigd out T.

Radja Pakeh Mohammad Ali, als bestuurder van genoemd

landschap de korte verklaring te laten aileggen en te doen

beeedigen, hetgeen ook gesehiedde op den 13'len Juni 1914.

T. Radja Pakeh Mohammad Ali, die vrij goed Hollaudsck

spreekt, beloof't een goed hoofd te zullen worden, en daar

zijn bestuur nog niet tot de geschiedenis gerekend kan

worden, kuuuen wij hiermede de nota beeiudigen.

Siijli, den Gren April 1916.



Oudheidkundige Aanteekeningen.

BURENG
DOOR

P. V. VAN STEIN CALLENFELS.

In den Nagarakrtagama wordt bij de beschrijving van

Hayam AVnruks reis door Oost-Java op verschillende plaatsen

melding gemaakt van Bureng en wel in Zaug XXXV, strophe

4, Zang XXXVII, strophe 7 en uitvoerig in Zang XXXVIII,

strophe 1. Prof. J. F. Niermeyer wijst er in zijn naschrift

op Dr. Kronis artikel in het Tijdschrift van het Aardrijks-

kundig Genootschap deel XXXII, No. 2, biz. 213 sqq.

„Het slot der reis van Hayam Wuruk door Java’s Oostlioek”

op, dat dit Bureng, waarvan Dr. Krom in genieJd artikel

verklaard had, dat het nog niet teruggevonden was, waar-

schijnlijk hetzelfde zou zijn als de tegenwoordige desa

Boering, aan den Westvoet van den Boering-heuvel gelegen

ten Zuid-Oosten van Malang.

Men zou kunnen meenen. dat er wel wat voor te zeo--

gen is het te zoeken in het tegenwoordige Songgoriti,

eerstens omdat daar een bron is, waarbij resten van een

ouden tempel worden aangetroffen en ten tweede, omdat de

laatste regel van Zaug XXXVII: ,enjing maluy musir Singha-

sari taD aleh mararyyan i Bureng”, zoo verklaard zou kunnen
worden, dat Hayam Wuruk, zonder veruioeid te zijn (ver-

der ging) vertoeven te Bureng. Inderdaad ligt het dan
voor de hand Burfing, dat niet vernield wordt op den weg
Singhasari-Kagenengan-Kidal-Jajaglnt-Singhasari. dus door

de streek Zuidelijk en Oostelijk van Singhasari, welke route

door den vorst op dezen en den vorigen dag gevolgd werd,

te zoeken ten Noorden of ten Westen van laatstgenoemde

plants, waarbij de aandaeht allicht op Songgoriti, de warme
bron met den Hindutempel valt.
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N.m.m. is er eehter nog eeu derde mogelijkheid en wel, dat

het Bureug van den Xagarakrtagama teruggevonden wordt

in de tegenwoordige badplaats Mendit of Weudit, ten Xoorden

van Malang aan den grooten weg van Singosari (of Malang)

naar Toempang. Eerstens ban er op gewezen worden, dat

behalve de door Prof Xiermeyer bedoelde desa Boering er

nog een padoekoelian van dien naam voorkomt. gelegen ten

Zuid-Oosten van Malang op den beuvelrng Boering. Dit

zou er op knnuen wijzen. dat de plaatsen bun naam hebben

ontleend aan den heuvelrng en de aanduiding Boering voor

dezeu laatste dus de ondste is. Iudien er dus in Hayam
Wuruks tijd in bet Malangsebe sprake is van een plants, plek

of streek Bureng. komt daarvoor allereerst de beuvelrng in

aanmerking. Het tegenwoordige Mendit nu ligt aan den

Noordvoet van dien heuvel en zou dus in den ouden tijd ook

wel met Burfug kunneu zijn aangeduid. Wanneer men nu

met Prof. Kern en Prof. Xiermeyer uit den Xagarakrtagama

leest, dat op zijn tocht van Jajagbu naar Singkasari Hayam
Wuruk, ofschoon bij niet vermoeid was, tocb te Bureng

toefde, vervalt daardoor niet alleen de waarschijnlijkheid van

de gelijkstelling Burbng-Songgoriti. maar krijgt- de verklaring

Bureng-Mendit nog voor boven die Bur&ng-Boering, dat de

groote omweg (feitelijk weer terug via Kidal), die de vorst

op zijn tocbt van Toempang naar Singosari in liet laatste

geval zou gemaakt bebbeu. wordt gecoupeerd, aangezien

Mendit aan den weg tusschen deze beide plaatsen ligt,

een feit, dat lies te meer klemt, wanneer men in het

oog houdt, hoe betrekkelijk weinig de loop der boofdwegen

in dit deel van Java veranderd is, zooals uit de opgave

der plaatsnamen in Pararaton en Xagarakrtagama blijkt,

waarop door bovengenoemde geleerden trouwens reeds gewe-

zen is.

Hebben wij dus m.i. kunnen vaststellen, dat bij de iden-

tificatie van Bureng het tegenwoordige Mendit om zoo te

zeggen geografiscb de voorkeur verdieut boven Songgoriti

of Boering, ons rest nog aan de hand van bet vermelde in

den Nagarakrtagama na te gaan, of ook de besehrijving der

plaats zelve deze voorkeur wettigt.



160

Zang XXXV vermeldt slechts, dat te Bureng de bekoor-

lijbheden der plaats werden bescliouwd, zooals Prof. Kern,

zij bet aarzelend, vertaalt, terwijl XXXVII alleen de boven

reeds gegeven regel omtrent bet vertoeven te Burgng levert.

De eerste strophe van Zang XXXVIII is eehter uitvoeriger.

Vooreerst wordt daar gewag gemaakt van de ,talaga tnumbul,

abgning, abiru
-

’ door Prof. Kern vertaald met: ,de heldere

blauwe vijver, die (als het ware) uit de grond opwelf ’. Te

Boering nu, een plaatselijk ouderzoek wees dit uit, is niets

van een vijver of meer te bespeuren, evenmin als te

Songgoriti, waar men slechts een bron heeft, waarvan het

zwavelhoudende water tegenwoordig in bakken wordt geleid.

Het meer met het heldere blauwe water, niet gevoed door

riviertjes maar ter plaatse uit bronnen ontstaande (talaga

mumbul), kan men eehter wel aantreffen te Mendit. Xog
heden is dit aardig gelegen meertje een geliefde uitspan-

ningsplaats voor inwoners van Malang en zelf's van verderweg

gelegen plaatsen, zooals ook Bureng .zonder ophonden het

doel is van wandelaars en degenen, die er heen gaan, steeds

met behagen vervult’’. Een der bronnen is ingericdit als

badplaats en daar is inderdaad het water zeer holder en

van een opvalleud groen-blauwe kleur. En wat tenslotte de

tjandi van natuursteen, voorzien van een gordel, in het

midden van de ,talaga mumbul" gebouwd, betref't, kan er op
gewezen worden, dat de bij de badplaats aanwezige restan-

ten (Wisnubeelden, een voetstuk en geprotileerde en versierde

steenen) er op wijzen, dat er vroeger een niet onbelaugrijke

teuipel van natuursteen gestaan heeft, terwijl in een nabu-
rige desa nog andere overblijfselen worden aangetrotfen. 1)

Alles bijeengenomen meenen wij te mogen eoneludeeren,

dat het oude Bureng waarschijnlijk wordt teruggevonden
in het tegeuwoordige Mendit en dat in elk geval er meer
is, dat voor deze gelijkstelling pleit, dan voor die Bureng-
Boering of Bureng-Songgoriti.

Gedonfi Sant/d, 29 Februari 1916.

1) Zie Rapp. Oudh. Comm. 1P02 p. 274.



Epigraphische aanteekeningen

boon

Dr. N. J. KROM.

XIII

DE KOPERPLATEX VAX BATOER.

De f'ragmenten van koperplaten. gevonden in de desa

Batoer der afdeeling Kraksaiin !)• bevatten stukken eener

oorkonde, die om versebillende redenen merkwaardig is.

Intussclien gelooven wij. dat een uitvoerige be.-prekiug thans

nog niet wenschelijk is. dock hever moet worden uitgesteld

tot zij kan gescbieden in verband met een onderzoek naar

den inhoud van een tweetal andere oorkonden. welke onzes

inziens tot dezeltde periode bebooren, de steeninscripties

van Broeinboeng en Blitar, respectievelijk nit 1251 en 1252

(^aka Voorloopig zulleu wij er ons dus in lioofdzaak toe

bepalen om rekensebap te geven nm de gronden, welke ons

deze ongedateerde oorkonde doen toeschrijven aan bet tijd-

perk, waarbinnen zoowel de beide bovengenoemde inscripties

als de bekende steen van Xglawang aangaande bet beiligdom

It Ouilheiiik. Versl. lain, 4, [>. 1 14. De voorloopige mededeeling van

Dr. Bosch, genotuleerd in ile Direetieverg. van hot Bat. lieu., is voor

mi) nog nier toegankelijk: tint is aan tie vriendelijke tusschenkomst

van Dr. Bosch persoonlijk, ilat ik her eerste berieht omtrent de vondst

en de toezending der afdrukken te danken lieb.

~) be eerste nog sleelits vermeld Oudh. Verst. lain, 2, p. fit>. Voor

de tweede zie men Nor. Bat. Ben. laid p. LXII en de daar aange-

haalde litteratuur; de steen lievindt zieh in het Museum te Batavia

(lh 184). Wat wij hieronder omtrent den steen mededeelen is ontleend

aan tie ahklatsch, niet aan eenige gedrukte publicatie.

Tijdschr. v. Ind. T.-, B.- en Vk„ deel LYI1I, afl. 8. 11
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Prapancasarapura x
)

vallen : de regeering van Havana

Wuruk’s tuoeder, koningin Tribbuwauottunggadewl Jaya-

wisnuwarddhani. IV
lj

doen dit aan de hand van een \our-

treffelijken inktafdruk, door den beer J. 1*. Moquette

vervaardigd -).

Daar met het jaartal ook het stnk der oorkonde, betwelk

de koninklijke familie of althans den regeerendeu vor»t of

vorstiu vermeld moet hebben, verdwenen is. is de eenige

mogelijkbeid ter dateering gelegeu in de, eveneens onvolle-

dige, lijst der bij de uitvaardiging betrokken ambtenaren,

te vinden op het grootste der fragmenten. Wij trefFen

daar achtereenvolgens aan. met weglatiug van wat niet ter

zake doet

:

1. rakryan apatih ring Kahuripan, mpu Tanding,

2. [rakryan] dfimung, mpu Kapat,

3. rakryan kanuruban, mpu Pakis,

4. rakryan tumenggung, mpu Nala,

5. ] Janggala Kadiri, mpu Mada.

6. sang pamget i tiruan, dang acaryya (,'i[wanatlm]

T. samget i kandamohi, dang acaryya Marmuianatha,

8. [samget i manghu]ri, dang acaryya Smaranatlia,

9. samget i kandangan rare, dang acaryya Mahafnatha],

1) Zie (ie inseriptie van N'glawang, in <li t Tijdsehr. 5;! (1011) p. 411—
434, en De inseriptie van Prapaiicasurapura, Kpigr. Aant. IX, Tijdsehr.

56 (1 D 144 p. 4S4— 4S0. De heide lang gesolioiden helften van den steen

zijn than* blqkens Not. Bat. (ten. 1!U5 p. 4fi weer hereemgd in

het Museum te Batavia.

2) De methode van den heer Moquette, welke uitnemende resul-

taten oplevert, bestaat liieiin, dat de oppervlakto van de plant wurdt

bedekt met roode Chineesche stempelinkt, die de ingegrifte letters

droog laat; vervolgeus, wurdt er een dun velletje doorsehjjnend papier

overgelegd, op betwelk de roode kleur overgnat, terwigl de lijnen der

letters wit blijven. l.r afgenomen vormt dit papier een zeer dtiidelijken

positieven afdruk, die voor nieerdere ateviglieid opgeplakt kan vvorden,

De plant onderwndt van de gemakkelijk te verwjjderen inkt niet den
minsten sehadelijken invloed.
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U*. sauigtft i jambi, Smanuuitba 1
).

11. MUiur^t i pamua|tan. dang aearyya jg ree vva ra

.

12. dliarnimadhv alwi ring kacaiwan, ?aug arm a har?araja,

dam' a[caryya (.ivveevvara],

13. dharmmadhyalma ring kasogatau. 'aim aryya dhlraja.

dang aearyya [hanakamuni |.

Het tiissthen vierkante haakje~ geplautste 'taaf met op

de plant. doeli i' door ons toegmmegd De invulling van

den titel .sauiget i nianglmri" volgde vauzelt nil de plants

van de laeiuie in de opeenvolging der ainbteuareii. vvaar

jnist deze tunetionaris beboort te staan. De iugevuegde

persoonsnatnen konien lneronder ter sprake.

Tervvijl nu historDeke namen als die van den beroemdeu

(Gaja) Mada en van Xala. gelijk die van den eveueems van

elders bekenden Tanding •) nebs dadelijk op den tijd van

koniug Hayam 'Wnruk en zijn voorgangster vrijzen. zijn de

gegevens voor een nadere begivn/.ing van deze inscriptie

met zoo gennikkelijk te vinden. Densdeels blijken er onder

de ainbtenaren van dezen tijd te /.jin gevveer.t, die zeer lang

in funetie bleven, gelijk de -am get i pamuatan, Agrecvvava,

dit ambt reed.' op de oorkomle van 1 2 o 2 bekleedt en bet

ook nog mtoefent op de nil 1272 te dateeren inscriptie van

Bendosari s
). Anderdeid- liebbon in eiikele liooge ambten

jtli'f vveer veel vvissehngeii plants gehad. zoodat aD wij de

oorkonden van lilitar, Xglavvang. Bendo'un en de tiians

be.sprokene naast elkaar legmen, wij voor de rakryan s de-

nning ell kali uruba n 'teeds aiulere uauieli opgegeven vinden.

In geen van beide gevallen krijgeii wij natuurlijk een

ll Hi t oniliii‘ki ‘11 vim i.lan? ai-arvya /al vvel aan een vergiasing

toe te *-ehrij\ en /j)ii.

Over Ih*c M»urkoim*n \:ui de/e per-onen in de ms-ctipfies? en ilen

wnrdr ireliandeld in „ T inr-eiiptie van Xglawan^

p. 42L'-4*27.

-Hi Ibidem p. 1K2.
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aanwijzing voor de onderlinge volgorde der inseripties.

Ook maant het optreden van twee Smaranatha’s tot voor-

ziehtigheid bij bet inaken van gevolgtrekkingen aangaande

ambtenaren van dezen naam: dat hier niet aan een vergis-

sing gedacbt mag worden blijkt daaruit, dat ook in 1252

twee Smarauatlia’s voorkomen. Ee'n daarvan neemt er

dezelfde positie in (samget i jambi) als te Nglawang en

te Batoer.

Wanueer wij nu beginnen met onze inscriptie te verge-

lijken met die van 1252, dan zijn er drie gegevens. die er

op wijzen, dat zij nu genoemd jaar moet zijn uitgegeven.

In de eerste plaats zien wij dat Nala. de rakryan tumeng-

gung van de insc-ripties van Nglawang, Bendosari, Sekar

en van den Nagarakrtagama. diezelfde functie ook in de

oorkonde van Batoer bekleedt. doth dat er in 1252 een

andere rakryan tumenggimg is. In de tweede plaats blijkt

Kapat, die in 1252 nog denzelfden titel „ sang aryya patipati”

draagt, welke bij in 1245 bad 1
, op de inscriptie van Batoer

dien titel verwissehl te bebben voor dien van rakrvan demuntr.

En in de derde plaats komt Marmmanatba, de samget i kanda-

mobi onzer inscriptie, in datzelfde ainbt te Nglawang en

Bendosari voor, terwijl bij in 1252 nog samget i mangburi

is, en als samget i kandamobi iemand anders (Dharmmaraja)

genoemd wordt. Om deze redeuen stuat het, dunkt ons, vast,

dat de oorkonde van 1252 de oudere en die van Batoer

de jongere is.

Wij dienen thans de verhouding te bepalen van onze

inscriptie tot de in tijdsorde op die van 1252 volgende,

namelijk den steen van Nglawang. Hiervoor hebben wij

sleehts ee'n gegeven. dat door liet ontbreken van een halven

naam iets van zijn zekerheid iuboet. L)e samget i kandaiman

rare heeft op de oorkonde van Batoer een naam. die met
Maka begint, en daar wij nu in 1252 datzelfde ambt

1) Braudes, Oud-Jav. Uorkonden, Verhaml. Bat. t;u ( lyl.j)

p. 199.
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bekleed vinden door een Mahanatha en er verder in geen der

inscripties van dezen tijd iemand met een soortgeli]ken naam

voorkomt. aekten wij bet vrijwel zeker, dat ook te Batoer

diezeltde Mahanatha bedoeld moet zijn. En daar deze nu

in genoemde functie op den steen van Xglawang blijkt

vervangen te zijn door Samantabbadra. volgt daaruit, dat

onze inseriptie niet na die van Xglawang geplaatst kan

worden en dus ouder zijn moet. Het spreekt vauzelf. dat

men conelnsies. nit dit soort. redeneeringen ontstaan. altijd

in zekeren zin moet blijven bescbouwen als werkhypothese,

want er bestaat steeds een wogelijkheid, dat de een of andere

ambtenaar op een gegeven moment ontslageu wordt en door

een auder vervangen. en dan later nog weer eens opnieuw

in zijn oude betrekking her^teld wordt. Xiettemm mag als

regel aangenomen worden. dat wanneer een ambt op twee

inscripties door A. en op een derde door B. bekleed wordt,

de derde inscriptie niet tussclieu de beide andere. maar of

er voor of er ua tliuis hoort.

Onze conolusie is du-. dat aan de oorkonde van Batoer een

plaats moet worden toegewezen 11 a die van 1252, dock voor

die van Xglawang. Ongelukkig is laatstgenoemde zelt niet

gedateerd, maar op lniar beurt begnmsd dour de jaren 1256

(geboorte van Hayani Wurnk) en 1 272 (dood van 'skonings

grootmoeder en regeeringsaanvaarding door hemzelt).

Wellicht mag de terminus a quo nog met een jaar verlaat

worden op grond van den titel van Oaja Mad a. Deze was

in 1252 patih van Daba ')• op den steen van Xglawang

patili van Majbapahit. Op onze inscriptie is het begin van

den titel weggevallen, doeh deze eimhgt met .lami'/ala kmlin.

Z oil dit laatste woord een oogenbhk aan Daba kuunen doen

denken, de aanwezigbeid van den naam der tweede rijkshellt,

•Janggala -), doet veronderstelleu. dat met dezen titel wel

1) Zio Kpigr. Aant. VI

I

f

in dit TipEehntt o(> (lhlA- p. 2r> b.

2) Anngaande de rijk*heltren n erw jj/on wij, behalve naar het Tijdsehr.

ot> p. 24h-2*>l opgemerkte, naar een binnenkort te publieeeren, voor de

Kon. Academic van 'Wetenselmppen verg. lWlb ten gehoore gebrachte

bijdrage ^Een Sumatraansehe iii&criptic van Krtanagara).
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het algemeen rijksbestierdersehap bedoeld zal zip. het-

welk. naar bekend is, in 1253 dour Baja Mada werd

aanvaard.

Wij komen nn tot de in her bovengegeven ambteuaren-

lijstje aangebrachte naamsaanviilhngen. Van Mahanatha was

reeds sprake. Daar de naani van den samgitt i tiruan mer

Qi nioest beginnen. lag bet voor de hand daarin den Ci-

wauatba te lierkennen, die in dezelfde tunetie te Xglawang

1

1

en te Bendosari optreedt. Met volkomen zekerbeid kon de

naani van den dharmmadhyaksa ring kasogatan, Kauakuunmi,

hersteld worden. daar deze diezelfde waardigbeid reeds in

1252 eu nog te Bendosari beldeedde, in beide gevallen mer

bet ook in ouze in-criptie aamvezige praedieaat ,sang arvva

dbiraja”. Ouk in bet geval van Kanakamuni's eollega runs

kacaiwan leidde bet praedieaat .sang arvva barsaraja
-

' tut

bet vinden van ’s mans naani Ciweewara, welke met

geheel dezelfde titulatunr in de oorkonde van 1252 aange-

troffen wordt.

Van de op ouze inscriptie en die van 1252 voorkomende

ambtenarennamen kunnen wij vervtdgens gebruik maken
tut berstel van een paar ontbrekende nanien op den steen

van Xglawang, immers bet spreekt vanzelt. dat als in

eenzeltde tune-tie eenzeltde persuun optreedt in een der beide

eerstgenoeinde oorkondeu, antern-ur aan den Xglawaug-cben

steeu. en up de platen ran Bendosari, die later ziju dan die

steenin-u-riptie. dezeltde persooti geaelit mag worden te X<da-

wang zijn zeltde ambt lilt te oefeiien. I)it geldt zoowel voor

den samget i maugburi als voor den dliurmnifulhyuksa riiiy

kasogatan Laatsrgenoeinde inuet, blijkens bet slot van de

bovenste belft. voorzijde, van den steen -j. ongeveer in de

bivuk tussebeii de beide helften gestaan bebben. De under-te

belft uioet dan vervolgd bebben:

1) In -te iinikreti ari'iilj|-t is /ijn iimiuii we^evnllen
; liij komr eWitei

n het vorder verloop der oork*»fnJ<» voor.

2) Brandon 1. 1. p. 2t)tj.
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1 en 2. [dharmmadhvak^a ring kasogatan. (sang arvya dlnraja,)

dang acarvva Kanakamuni,] -=amget i tirwan, sang

aryya wangearaja, dang acajrwa (,'iwanatha. saj

3. mget i kandamohi. dang acarvva Marmmanatka, sam-

get i uiangluiri. dang a[caryya Smaranatba.]

4. saniget i kandangan atulia, dang acarvva Karttaraja,

samget i kandangan rare [dang acarvva Sa]

5. mantabhadra. samget i jauibi. dang acaryya Sma(ra)-

natha, samget i panwatan. da[ng aea]

6. ryyagreewara, enz.

Evenals de oorkonde vail Batoer vermeldde die van Ngla-

wang een patih van Kahuripan. wiens naarn eekter op

Braudes' transcriptie ontbreekt. Nu gebleken is, dat Tauding

op de plaat van Batoer dit ambt vervult. en zijn naam op

den Xglawangsehen steeu in geen ander verband voorkomt,

ligt bet voor de hand orn aan te liemen. dat bij bet was,

wiens naam te Xglawang is weggevallen. Dit is ec-bter niet

meer dan een veronderstelling.

Ten slotte nog een enkele geogratische biizonderheid, Er

worden in de inscriptie eenige nanieu van niandala’s genoemd,

welk woord. evenals m den Xagarakrtagama 1
), wel met

, district” zal moeten worden vertaald. Twee van die namen

keeren in genoemd gedicbt terug: Sagara en badeng. Het

eerste is er de naam van een woudkluizeiiarij. ternggevonden

in bet tegenwoordige llanoe SCgaran 2
). Daar deze plants

evenals de vindplaats der kojieroorkonde m de afdeeling

Kraksaiiu lmt, ina<r men veronder-'tellen, dat inderdaad dit

Sagara bedoeld is. betwelk dan de gemeenscbappelijke naam

van district en kluizenarij zou zijn. Op zichzelf besclionwd,

zou men een mandate Sagara liever aan de kust zoeken.

Sadeng ligt wat verder at', bij den lieuvel van dien naam

1) Zang 32 : 2.

2) Xiermeyer, De rondreis van een koning van Madjiipnhit door

Java’s Oostlioek, Tiplsehr. Aardr. Den. 2. W A \ U'l •») p. J-ii.
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in bet Djembersebe !
); bet heeft juist in den tijd der in-

scriptie een belangrijke bistorische rol gespeeld, daar er in

1253 een opstand tegen het gezag der kuningin door (laja

Mada onderdrukt werd 2
).

1) Xiermeyer, 1. 1. p. 325.

2) TTagarakrt. 49:3 en TO: 3: Pararaton 27 en 2f<.



Dievenbijgeloof op Midden=Java

HOOK

Raden PRAWOTO
A*sti,lvnt- H nlunu run Kuh-A mjl.ril., (Hesiilenlie Keiioe).

§ 1. Zoowel in mij tie tegenwoordige betrekking, als in

die van mantri-politie. tevoren door mij bekleed, heb ik

gelegenheid gehad achter versehillende bijgeloovige gebruiken

te komen, die door beroepstnisdadigers in Midden-Java — en

onder hen voorai de dieven — vrij geregeld warden gevolgd.

Dat de kenni.- van dergelijke gebmiken hij de op-poring

van misdrijvers mij van zeer veel nut is geweest, behoet't

wel met uitdrukkelijk te worden verzekerd Ik ben er daar-

om dan ook steeds op uit geweest om mij zooveel mogelijk

die kennis eigen te maken; eti wel. door bij bekende boos-

doeners en bij de doekoens. die door hen geraadpleegd

plegen te worden daaromtrent mijn lieht te ontstekeu.

Het leek mij uiet van helang ontbloot, die kennis — hoe

onvolledig zij ook moge zijn — aan anderen mede te deelen;

politie-ambtenaivn ktmneii er lieht lum voordeel mede doen,

en missehien zelfx reehter~, die geroepmi zijn over Inlanders

reeht te spreken. Ik herimier mij, dat ou/.e leeraar aan de

0 !S. V. I. A. te Magelang, Mr. F. D. E. tail Ossenhruggen,

met ons o a. het hoofdstuk ,bijgeloot'" hespreketide van

Dross, ,De nasporing van het stratbaar teit (bewerkitig-

Van der Does de Willehoisi. er zijn spijt over uitdrukte,

dat over het misdadigers-hijgelool onder de Javaueu zoo

goed als niets gesehreven was. ons aansporeude om. indien

wij daartoe in de gelegenheid moehten zijn, die leemte zoo-

aeel mogelijk aan te \ alien. Dit opstel moge als eerste

proeve daartoe dieuen. [let handlet vooruamelijk over de
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zongenaamde ,tellingen". waurvan de dieveu in Midden-Java

zicli plegen te bedieuen bij de uitoefeuing van bun mi-dadig

beroep, Er bestaan uatuurlijk heel wat meer metliodes dati

hier worden beliandeld: de ondervolgeude vormen eclitei

de nicest- gebruikte.

§ 2. Tot goed begrip van het volgeude is het dienstig.

even na te gaan, hoe de desa-lieden zicdi plegen te vrijwaren

tegen inbraak.

Yooreerst is in Midden-Java <le huiitjini) muli/it/ vrij alge-

meen in gebruik, besfaaude in eeue geheiuie sluiting van

deuren en ramen. Wie het geheim niet kent. kan de sluiting

met anders dan door t'orceeriug verhreken. Aau zoo’ll slui-

ting nu is een touw verbondeu. wuaraan leege flessclien.

stukken blik euz. bevestigd zijn, van die sluiting tot het

slaapvertrek loopende. zoodat de sluiting niet dan met veel

geraas geforceerd kan worden.

Ook pleegt men om het geheele huis bamboestoelen te

planteu. die echter bij ontspruiting vlak bij den grand

worden afgesnedeu. zoodat alleen de wortels welig tieren:

zulks om ondergravingen onmogelijk te maken of altliaus

te bemoeilijken. Met lietzelhle doe] voorziet men het slaap-

vertrek. waar men zijne bezittiuueu bevvaart, van pen vlner

van gevloehten bamboelatten. op eene lioogte van eenige

decimeters boven den grond; terwijl men de daardoor ouNlane

opening russchen grond en bamboevloer (A'a/nag) aau alle

vier zijden sluit met heele, d. w, z. onge^pleten, bamboe-

stammen. en wel binnen den eveneens nit gevloehten bamboe-

latten bestaanden (i/ciliy) luiEwund. Op deze wijze wordt

zoo n vertrek dns als bet ware vourzien van een moote

balr-lmlr. die de geheele ruinite inneemt en uaarvan de

kolong aan alle kanten oji genndde wijze n diehtgemaakt.

Ook vergenoegt men zich wel met het eenvoudig beleggen

van den buinvloer met heele baniboestamnien. dan wel met

onderst-boven in den grond begraven Hesseheu.
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Yeeliil bergt men zijne bezittingen in eene groote kist

(yrolniyan), stevig vervaardigd van ongespleten bamboe. op

welker deksel men zicb ter ruste legt; zoodat bet onmogelijk

is zieli toegang tot <ieu inborn! daarvan te versehaffen zonder

dengene. die daarop slaapt. te wekken.

Ten slotte voorziet men zijn huisje diktvijls nog van eene

h'tindnny-ltihti, eene snort kooi van bamboerasterwerk. Dit

rasterwerk, ongeveer up 1

, M. afstands van den liuiswand

aan de beide zijkanteu en den acbterkant van liet bins

aangebraekt, vomit daarvan als bet ware eene binneu-ombei-

uiug; bet wordt gewoonlijk voorzien van bamlioe-doeri en

under stekelig < >t‘ snijdend materiaal.

De beide openingeu van de aldus ontstane ruinite. aan

de voorzijde van het lniis, warden met stevige deurtjes

afgesloten, voorzien van een hunljmy mutiny. De volgeude

srbets nioge liet bovenstaande verduidelijken

:

tig. I

kandang laba

ll Ill'S

erloinheining

Dikwijls wordt de kandang laba tevens vooi geitenstal

of kippenren gebruikt. terwijl velen er ook wel een auk-

bond ’s nachts in opsluiten.



§ 3. Dat de desaman, behalve door boven bescbreven

min of nieer doeltreffende middelen, zicli ook op andere.

met zijn bijgeloof in verljand staaude, manieren tegeu dieven

pleegt te beveiligen. spreekt baast van zelf. Zoo wordt veelal

een rndjah (een bescbreven talisman) midden in bet buis,

dan wel aan elk der vier hoeken daarvan, potljok mmljoe-pal.

begraven. Ook worden stukken dakpan (u'inr/kd). voorzien

van Arabische letters of spreuken, in den binnenwand van

bet buis gestoken of, als deze van steeu of bout (yehjoy)

is opgetrokken, op den zokler geplaatst, Wauueer nu een

dief het waagt, in zoo’n door radjab's beschermd buis te

gaan stelen, zal hij onmogelijk kunnen ontvlucbten, aange-

zien hij zich in een labyrinth van gaugen zal wanen, waaruit

hij geen uitweg vinden kan. zoodat hij steeds maar om bet

buis heeu zal loopen. Of wel: de dief zal bet buis in bet

geheel niet kunnen vinden. waar bij van plan is in te brekeD.

aangezien dit voor hem in een struikgewas, een vijver of

iets dergelijks zal veranderen; enz,

Dat de doekoens bij de aanwending van dergelijke

voorzorgsmaatregelen druk geraadpleegd worden, behoeft

nauwelijks gezegd.

§ 4 De dieven in Midden-Ja\a kan men ondersi lieiden

in drie soorten :

le. de mutiny Atrmrtulun (die slecht.-, onbeteekenende zaken

stelen) en mutiny rotljenyun (stroojiers van veldvruehten);

2e. de tussebensoort-dieven. die men mutiny Icnijuhan zou

kunnen noeuien, ofsclioon deze benaming in den volks-

moud niet voorkomt:

de. de mutiny l.elurl, d. z. de beruchte dieven, die voor geen

klein gerncbtje vervaard zijn.

De matin;/ knnvwtun of nnljenyan. ook wel mutiny Imln/t

genaamd, meestal bedelaars en landloopers, zijn gelegen-

heidsdieven, die slechts gemakkelijk te bereikeu zaken stelen,

zonder zich daartoe \eel inspanniug te getroosten. Zi) zijn
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voor ons deel weinig interessaut, daar zij geen inbrank

plegen, him plannen iiiet vooruit beramen. en derhalve geeu

,tellingen" of andere bereken ingen en voorzorgsmaatregelen

te baat nemeii. \ an veel meer belaug voor ons zijn de

onder 2e en 3e genuemde dieven. Deze groepen toch worden

gevormd door de dieven. die van bet stelen liun beroep maken

en daarbij stelselmatig te werk gaan. Zij vormen een bij-

zonder gilde, sluiten zieh veelal bij elkaar aan, laten zich

leiden door voormanuen. en doen zich voorlichten door

leermeesters in bet stelen en in alles, wat daarbij te pas

kornt. niet bet rniiist in de wetensehap der primbons en

Pedimjanyans (van danjnnij ~ besehermgeest), en de wijze

waarop deze moeten worden toegepast. om zich goede resul-

taten te verzekeren bij bet stelen. of om te weten. boe en

waarbeen men heeft te vluchten, of om zich tegen ontdekkiug

te vrijwaren, enz.

S 5. In den regel bebooren die leermeesters tot de meest

beruchte dieven. die wegens ouderdom of otu audere redenen

hun beroep niet geregeld meer kuuuen uitoelenen, en zieh

tbans tevreden stellen met bet geven van onderricht in hun

,vak”. waartoe — bebalve bet reeds geuoeuide — ook nog

de kunst beboort, zub onkwetsbaar te maken. Dit laatste

vormt van dat onderricht niet bet miust belangrijke

gedeelte: men stelt die wetensehap der onkwetsbaarheid

veel booger dan welk under ouderdeel tan bet dieven-

onderricbt ook, bv. bet pentjuh of inlaudsch scbertnen.

De overtuigiug onkwetsbaar te zijn maakt de dieven

overmoedig en doet ben liuime uiisdrijven dikwijls met

verregaande brutaliteit en driestbeid plegen. Zoo werd niet

zoo lang nog geleden in de militaire apotheek te Magelang

ingebroken op nog geen tien meters afstand van de aldaar

geposteerde militaire wacht.

§ 6. Een ander belaugrijk ouderdeel van bet onderwijs

vormt de wijze, waarop men zich toegaug dient te verscbaffen
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tot het inwendige der woning. waarin men steleo wil. De

meest voorkomende manieren daartoe bestaan in :

le. bet doorsnijden van den van gevloehten bamboe opge-

trokkeu huiswand, of van de nit hetzelfde materiaal

gemaakte ramen en deuren: men noemt dit ylatikan\

2e. het maken van korte ondergravingen, beginnende vlak

naast den huiswand : yanysiran ;

3e. het maken van lange ondergravingen, op eenigen af-

stand van den huiswand beginnende en midden in de

woning eiudigende : landukan.

De laatste methode dient gevolgd te worden. waar bet

huis door een bale-hale-vloer of door een kandang laha

beschermd wordt; de meest toegepa-te methode is bet ylatiknn.

Over het algemeen bejialen de dieven zich tot eene methode

van inbreken, daar hun bijgeloof hen verbiedt, nieer dan

een methode toe te passen : dit zou hun ongeluk aanbrengen.

Alleen meesters in het vak oefenen hnn bedrijf op meer

dan een manier uit. Dit is bv. noodig om in een door bale-

bale-vloer beschtrmd vertrek reclitstreeks door te dringen

Men is dan genoodzaakt. om zich eerst door middel van

ymysirnn of Imulakan toegang te verschaffen tot de kolony

der bale-bale, en deze vervolgens door ylatikan door te snij-

den. Deze gecombineerde methode wordt de d///, (/-methode

genoemd. Daar zoo’n kolong laag is, nioet men het ylntiktm

op den rug liggende verriehtcn. wat een lastig en ook

gevaarlijk werkje is. Deze methode levert echter het voor-

deel op, dat men zich regelreeht toegang erdoor verscliatr

tot datgene, wat men wenseht te stelen, terwijl men amlers

genoodzaakt zou zijn, over de bale-bale' te loopen en doer

het daardoor veroorzaakte gekraak licht zijne tegenwoordiir-

beid kan verraden. Het spreekt van zelf, dat men bij de

dlika-methode zich vnoraf van de juiste Jigging der beoeerde

voorwerpen dient te uvertingen.

S T- De omstandigheid, dat men geivoonlijk slechts (Vne
inbraak-methode toepast, nl. of het glatikan, bfhet mimrsirau
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spoor te koraen.

Daarbij komt ec-hter nog eene andere oinstaiuligkeid den

opsporingsambtenaar te hulp. Elke leermeester keeft nl. zijn

eigen nianier, waarop hij zijue leerlingen leert ondergra-

vingen of wandsnijdingen te verrichten, en geen leerling

zal ket wage n daarbij o;> andere wijze te werk te gaan.

Een ter zake kundige kati dan ook dadelijk aan de wijze,

waarop een huiswand doorgesuedeu of eene ondergraving

gedaan is, zien, wie des daders leermeester is geweest en

in welke dievensckool hi) ,gevormd" is. Leermeester A bv.

leert, dat bij ket ondergraven de vrij gekomen aarde naar

links moet worden opgeworpen, meester B, dat zulks naar

rechts moet gesckieden: meester (’ laat een glatikau reehts,

meester D links niaken, terwijl meester E een vierkanten

vorrn, meester F een ovalen voorschrijt't, enz. Dit alles

wordt door de leerlingen stipt gevolgd, aangezien zij door

anders te kandelen niet zouden slugen. Men ziet, dat zell's

aan de dieventeekuiek een mv-ti-ek tintje niet ontbreekt.

Dat de dieven bij liun werk niagisclie formules prevelen,

veelal eene aaneensclmkeling van omamenhangende, aan bet

Sanskrit of Arabi-ch ontleende woordeti vormende, past

geheel in het svsteem van hun denken. Ook hierin ontvangt

men derkalve onderwijs; immers van ket op juiste wijze

reciteeren der vereiselite doa’x kaiigt voor een groot deel

het slagen der ouderneuiing af.

§ 8. Wij zullett ons thans meer in het bijzonder bezig-

hottden met de ,
tellingen’, waarvan de dieven m Midden-

lava gebruik maken. Dat die , tellingen ’ overigens niet

alleeii hij diefstal toegepast worden, maar zoowat door elken

desaman en zelfs door vele meer ontwikkelden bij ulle

gelegenkeden van min of meer hijzonderen aard. is algemeen

bekend. Men -mat er niet lieht toe over om te verbuizen,
©

eene reis te beginnen, een liuwehjk te sluiten enz., alvorens

door raadpleging van tellingen een gunstigeu dag daarvoor

te kebben vastgesteld.
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Die telliugen vormen eene soort wichelarij, eenigszins te

vergelijken met bet at'tellen vau jasknoopen, afplukken van

bloemblaadjes enz , waaraau Europeanen zicb bezondigen.

De tellingen der Javanen zijn echter veel ingewikkelder,

zooals w
ij

zullen zien. Van den uitslag van zoo’n telling

nu maakt de Javaan zoowat elke onderneming ran eenig

gewicht afbankelijk,

§ 9. In de eerste plaats zullen wij nagaan. hoe de door

mij mutiny tenyahan genoemde dieven bij bun „ tellingen”

te werk gaan. Zij nniken hierbij gebruik van de tellingen

volgens de zgn. „ I'neiljiinyyn S/tnyd’' of negeu geleerden

(wie deze zijn, is mij niet gelukt te weten te komen) *) Die

soort telling wordt door ben toegepast, le om de desa te

bepalen, waar zij him slag zullen slaan. althans de ric-hting,

waarbeen zij zicli met dat doel hebben te begeven
; 2e om

bet geschikte tijdstip daartoe te vinden. De sub le bedoelde

bepaling der plaats, waar men ait stolen zal gaan, wordt

vooral door de beroepsdieven van den uitslag der tellingen

afbankelijk gemaakt. n.l. dieven, die nu eens bier, dan weer

daar bun bedrijf uitoefenen en dit zomvat elken nacht doen:

terwijl de bepaling door tellingen van bet meest geschikte

tijdstip meer algemeen is.

De hierbij gebruikte .telling’’ nu bestaat in eene eom-

binatie der waarden, aan de namen der zeven- en der

vijfdaagsehe week gegeven, met de volgorde der letters

vau bet Javaansehe alfabet, hetwelk den dieveu, boewel zij

gewoonlijk noch de lees-, noeh de sehrijfkunst W'fstaau,

wel bekend is; zij leeren dat alfabet speciaal met bet doel

de onmisbare tellingen te kunnen verrichten

De bedoelde waarden nu zijn voor de weekda<mn :

Maandag = 4 ; Diusdag = 3; Woensdag=7; Donderdag
= 8 ; Vrijdag = 6 ; Zaterdag = b; Zondag= 5;

-=) Vgl. hieromtr. nt H. A. van Mien, In, .lav nans, -In. geesrenwe-
reld, V, p. 7— 11, (Ode druk, lUl.S). Comm. v. Red.



en voor de pasardagen

:

Kliwon = 8; Legi = 5: Paing = 9; Pon = 7; Wage = 4.

Door de tweeledige weekverdeeling op Java wordt elke

dag van bet jaar bepaald door eene coinbinatie van week-

en pasardag-betiaming. elk van welke eouibinaties uatuurlijk

eens in de 35 dageii terugkumt. Aau die combinaties wordt.

zooals bekend, groote beteekeuis toegekend. Is een Maan-

dag-Kliwon bv. gunstig voor eenige onderneining, zoo zal

een Maandag-Legi daarvoor wellicbt juist ongunstig zijn.

g 10 . Wanneer de diet' nu een dag bepaald beeft voor

de uitvoering van een plan, gaat hrj bij de keuze van de

desa, welke by met een bezoek denkt te vereeren. zoodauig

te werk, dat de sum van de waarden van den vastgestelden

week- en pasardag. gevoegd bij bet rangnunmier van de

beginletter der in aanmerking komemle desa's, of door drie

deelbaar is. of, bij dealing door drie. twee tot rest geeft;

zou de deeling sleebts een tot rest opleveren, zoo moet de

diefstal mislukken.

Stel dus, dat men voor eene root'partij als gunstigen dag

beeft vastgesteld een Maandag-Kliwon. welke waarde volgens

bovenstaand lijstje wordt bepaald door bet getal 12 (nl. 4

voor Maandag ~j- 8 voor Kbwon). zoo zullen sleebts die

ilesa's voor de onderneining m aanmerking komen. welker

naani begint met de 3e, be. 9e enz. letter van bet Javaan-

sebe alfabet. dan wel met de "2e, 5e, 8e enz. letter; niet

< lie desaV, wier naani met de le, 4e, 7e enz. letter begint.

Uaat nl. de deeling door 3 op, zoo zullen de betrekkelijke

desa’s op Maandag-Kliwon verlaten zijn door baren tlunjauij

of beseberingeest, derbalve zomler bescherming zijn. zoodat

men er veilig zijn slag kan slaan. Men spreekt dan van

liHtifial-tltin/iiuii.

Levert de deeling 2 tot rest op. zoo spreekt men van

tlttnjiui<i pentfnlvnun oi de miniieinle danjang.

Ook dan kan bet plan ten uitvoer wordeu gelegd, omdat de

Tijdsehr. v. Ind. T.-, L.- eu A k., ileel LA III, aft. 3 en 4 12
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desa op dien dag minder goed door haren hesehenngeest zal

worden bewaakt, die liet iminers te drnk lieeft inet zijne

minnarijen. Intusseheu is de uitkomst in dir geval voor de

dieven niet zoo zeker als bij het tniggal-dan |ang; him karmen

haiigen geheel af vail de meerdere id mmdex'e mate, uaurin

des danjang's aandaelit door zijne miniiai ijen in be.-dag

wordt geimnien.

Bij een rest van een, -ipreekt men van ftaljnl; —
,
pagger"

of „gereed". Deze uitkonist is voor de dieven lie-list ongun-

stig: zoo zij desnietteniiu him ondernennng dourzetfen, zon

deze voor hen ougelukkig afluopeu. In dat geval foeli staat de

bescdiermgeest van bet dorp op zijn post eii doet zijn pliclit.

§ 11 .
Ben voorbeeld rnoge het bovenstaamle \erduide-

lijken

:

Men lieeft be-luten op Maaudag-Kliwon uit -telen te

gaan; in de eer=te plants zullen dan de naburige desa’s.

beginuende met 'toi
,
W

,
'•& enz. in aanmerking komen.

verder ook die, welk Wl
^

iui
^
!M enz. tot aanvangslefter

liebben; niet eeliter de desa's beginuende met «uw
,

a 1

?
<bH

enz.; men kiest dns bv. eene desa Tjatjaban of Xatn-

bangau, enz,

^ il men per se in eejie bepaalde desa stelen. zoo Mordt,

van de beginletter dierdesa uitgaamle. udgens bovenbesehre-

ven re gels de daartoe g. sclnkte dag liitgeko/en Stel dns

dat men -peeiaal in eene met H begmnende desa vvil

stelen (de 4e letter van het Jav. alfabm). zoo zal men
daartoe een dag uitzoeken. waarvan de waarde, opgeteld

bij 4. een door drie deelbaar getal oplevert, of een veel-

voud vomit van drie
-f-

twee; ,l us b\ . Maandag-'Wage,
Di Dr-dag- 1 jegi. of wel \'rijdag- Wage. Zomlag-Legi. enz

a 12. Zijn dag en desa bepaald. dan moet new het meest
o uustige geileelte van den dag Worden nitgekozen. Men
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telt daartoe bet getal, dat de waarde van den dap des

diefstals aangeeft, at' op de drie woorden lhli> (= dnivel),

11 i'ui'ii (= Eva) en Aitum, en wel in deze volgorde. Eindigt

de telling op t ihnu {zooals dus bij Maandag-Kliwon het

geval is), zoo meet de inbraak gesekieden na middernaclit:

liondt zij op bij H'uni, zoo dieut precies te middernacht te

worden ingebroken, terwijl bij lbits deze voor middernacht

tuoet gesekieden. Men zij hierbij indachtig eraan, dat -de

Javanen liet etmaal laten beginnen tegeu zes tire 'snamiddags.

Jj
13. Het kan gebenren. dat de dief reeds op bet erf van

het buis, waarin bij wil inbrekeu, gekomen is, voordat de

geschikte ty<l is aaugebroken, bv wanneer men dit precies

te middernaebt meet doen. In dat geval is het lioodig, dat

men weet, waar men z.ieh in dien tusschentijd veilig kan

verbergen. Daartoe mi telt men bet waarde-getal van den

dag af op de navolgende woorden iu deze volgorde: pisany,

icijantjdn * rtiujui, pniiucui, liiuijm’.

Op Maandag-Kliwon zegt men derlntlve die woorden zoo-

lang aebter elkaar op, tot men bet petal 12 lieeft bereikt.

en weet men. dat men zich lieeft sehuil te liouden in eeu

irijinifinn of knil.

Zoo kan het in atulere gevalleu dus voorkomeii, dat men

zich lieeft te verbergen bij een pisangboom, ouder eeu

wariugiii-boom (ringin), aebter een mestvaalt of vuilni-dioop

(pawoean), of in de nabijheid van water (han.ioe), b.v, een

{mt, een mandikamer. en/..

Vindt men oj) het erf geen vuilni-lioop. zoo lieemt men

het volgende woord. en lnnidt zieh sehuil bij water; staat

er geen waringinboom op bet erf. zoo kan dit in het

tereisebte geval worden verholpen door eeu wariuginblad

in zijn liaarwrong te steken.

A1 de tot hiertoe behandelde tellingen heeten 1‘riliiHjanyan.

g. 14 . A Is men nil betrapt wordt, zoo dieut men te weten,

waarlieen te vhuliten. Ook daarioor lieeft de dief zijn ,tel-
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linden". Deze dragen den naani hiil<)mt>eil>ini (van kalu

booze j;ee«r. en nioedmg = wetenschap .
De nit~lag van d'V.e

tellmgeu geeft hem de riehting aan. die liij i.ij zijn vlnclit

heeft te volgen. Xij worden du~ uitgvvoerd op een eenvou-

diue windroos. waarop. belialve bet iniddeiipunr, de \ier

lioofd-windriebtingen zijn aangeget en, zonal? onderstaand

figuurtje te zien geeft. en wel in de volgurde der daarbij

ge\oegde eijfertje-. oDebooti lift begin \ei-wlnlt naar gelaug

van den pa?ardag:

' X. Id)

I

fig. 2. . ,
W . id) — M . 1

1 )
—

, (*. (5)

!

•: '/
i —

)

Daarbij gnat ile diet aldui te werk: lnj neemt een aantai

f-teenrji*-. of j>it je~. aangegeven dour bet waarde-getal van

den diet'talilag ; iaat ons wed'-mm dat van Maandug-Kliwon.

din 12. rot voorbeeld nenien. \'an die 12 ~reentje» leg( lnj

er telkens een op de nnnnner-i 1. 2. d. 4, ~>, 1. g. 4, ,'iiz.,

tutdat ze op zijn. en her laatste komr te liggen up no 2

De drie aldaar \ erzanielde -teeurje-, neeint lnj vervolgeii'

oj), en vervnlgt duarmede de telling op 4, betzeltde

doet liij dan vernier met de op no. u zii li be\ mdeiide ^teen-

tje'. en zoo vervulgeiw Aldn< xourtgaande, kumt eindelijk

een enkel steentje op no. 4 alleen te liggen In zoo'n ge\al

nn, voegt men dit ?teent|e lnj net mlgrtide lioopje (up

no. o dii~). en \er\olgt de telling op de huven aa novgei en

wijze. Zoo gaar men door, tutdat men bet gevul krijgt dat

op een nummer ee'n enkel -teeiitje komt te liggen. fenvid

er zieli gaegi een b**vindt op le-t \ olg end nununer.

!)e telling i' dan atgeloupen. iiniin rs zij kan met verder

worden (loorgezel ; m on ~ geval / ai bet laat-te -iteentje dio

op 2 konion liggen, r-nvijl no :! ledig blijfr.

De richting, w.iarln-en men \linliten rlian- aan-

gewezen, en wel door dien uimbtr-ek, op welk? jdaat- men



een

m
a cn aanral steentje* vindt De uitkonist der door 011 s

verrichte telling is uldu-:

X (2 s t .)

I

tig. 3 X ^ (uiet-.) -— ' M. i -1 st. | — X (X (-5 =t.)

' Z. 1 1 st.)

De diet zal in oils ge\al dim m noordehjke riehting

keljben te vluehten. en dit zal hii. onder welke uuisfaiulig-

heden ouk. zonder mankeeren doen. zell"- al ziet bij in die

riehting politie-beainbten en loopt liij dezeu regelreelit in

de armen. Immers. wie zegt. dar er elders ouk niet politie

aanwezig is ?

£ 15. Zooals reeds met een eukel woord gezegd, hangt

liet van den pasardag at', waar men de telling liioet begiu-

nen. Op Kliwou begint men — zooals wij in mis \oorbeeld

zagen —-in lief midden liij no. 1: up Legi doet men dit

in liet wesren bij no. 3, op Pamg m bet zuideu bij no. 2,

oji I’on m bet oosten bij no. 5, eu op Wage in bet noor-

den bij no. 4.

Maar ook bet uaektgedeelte. waarin men verpliebt is te

\ Inebteii, oefent op de wij/.e van telling itivloed uit. De

door oils gedane telling geldt ill. voor dat gedeelte van

Maamlag-Kliwon, lwtwelk gelegen P tUssellen !S eu 11 lire

’s a\ olid- (volgeiis Huropee-ebe dagindeeling is dit dim de

avond van den vooratgaandeii Zoudag: Zondagavond is nl.

malem Senen).

Wanneei men mi tusscheii 11 .are ’s avonds en 3 ure

-

s niudlts moet \ lilebtell. dient men bet laatste .steeutje te

verplaatsen uaar bet daarop \olgend iiuinmer, waar niets

hgt, en met de telling door te gaau totdat men weer bet

geval lieeir, dat een eukel -teeutje koint te liggen op een

nuinmer (u uidstreek), hetwelk \ooratgaat aan een. waar mets

op ligt.
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In ons geval (zie fig. 3) heeft men derhalve het 'teentje

op no. 2 to verplaatsen naar no. 3. vervolgens re voegen

bij die op no. 4, en met de telling door te gaan. Men zal

dan de volgende uitkomst krijgeu

:

X X. ( niets)

fig. 4. >. W. (niet-)— X (o M.) — X 0 *>t.)

I

x Z. (1 St.)

Ook nu komt het laatste .-teentje toevallig in Z. te liggen,

maar de richting van de vlucdit is than' gewijzigd: zij is

tbans ul. het oosteu geworden.

Voor het gedeelte van den nacht, tU'Seheii 3 en 5 ure

(’s morgens) gelegen, gaat men weer op bovenbeschreveti

wijze door met de telling, llet steentje op Xo. 2, van

fig. 4 wordt thans verplaatst naar Xo. 3 (W,), Hier houdt

de telling reeds dadelijk op. onidat in ons geval op twee

opvolgende windstrekeu geen enkel ,'teenrje hgt. zoodat de

richting der te nemen \lueht ook thans de oostelijke is.

De plaats. waar sleelits eeu -teentje blijft liggeti. wordt

pal/ul; »Tst =z het ijzeren hek. genoemd ; in die richting

zal de diet zijti heil uirl zoeken.

Evenmin in de richtmgen, waar 3. ~>. 7 enz. steentje.'

liggen, welke /;nlu lonninp worden geheeten
;

wel daar-

entegen in eeii der riehtingen, door een even getal

steenti’e.' bepaald. waarvan men die. waarop /ich 2 steen-

tjes bevinden. aandnidt door Lain pniipmlm (— inmnende

booze geest) en de overige (met 1. tj, 8 enz. steentjes) door

sri (het geluk).

§ 16. De A I'lli'imoriliiifi dient niet -Debts om tie richting

der vliicht te hepalen. maar ook om de woningen vast te

stellen, waarin men met de gront-re kail' van slageti dient

in te brekeu.
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Men gaat liierbp op prepips de/el 1 1 i
<

* wpze en volgens

hetzelfde sy.steem te werk.

Zoo zal 'men op een Maandag- K ! i won derhalve tu-scken

8 en 11 lire saiomis bij vnorkeur inbreken in liurzen. die

in het lioorden of in bet midden der desa gelegen zijn,

omdat aldaar een even aantal ~teenr,je' te vindeti is bij liet

eitide der telling |zie fig. 3). tenvij] men na elven de in

bet oostelijk gedeelte iler de^ii gelegen luiizen daartoe zal

uitkiezen (zie tig. 4).

s 17 _ Wij uRRii rhans over tor de behatideling der tel-

lingen waarvan de w ilni
</

ki'lnrt zich bedieuen.

Wij kninen deze .-oorr dieven in twee oategorieen

onder'cheiden

:

a. De dieven, die sleebts eenige maleii per jaar liunne

wandaden bedrijven. maar dit dan ook d<>en op groot-

seheepsche wijze. waarbij zij zicdi nieestal de medewerkir.g

van and eren nioeten verzekeren. llijna nooit doen zij

dit in de at'deelmg ot bet gewe-f, waarin zij vvonen:

zij kiezen daartoe lief'st ver verwijderde plaatsen uit.

Zoo strekkeu de movers van Magelang liunne rooverijen

zelfs tot Kembang en Boerabaja uit.

h. I)e welbenndite l.rljor
1

s, die -teeds in veivenigmg optre-

den. van wapens vonrzieu zijn en geweld gebruiken,

waarbij zij dikwijD nier seliminen van die wapens

gebritik te niaken.

De genoemde categories! van dieven passen elk andere

niethoden van tellmgen toe.

^ 18 De bnven under >i genoemde dieven niaken gebruik

van de
,

iIiiki" genaamde telling-metbode, oni de

mining te hepalen, waarlieen zij zndi /.alien begeven; en

\an de zgn. Snlml .4 nhi . oni bet uur van vertrek vast

te stellen.

Op welken dag zij zillion gaan stelen en in welke plants

is him on ver-adulhg; daarvoor raadplegen zij dm, geen
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tellingen. Zij gaan maar, waarlieen liet toeval hen lokt, hetzii

om gehoor te geven- aan de uitnoodiging van andere dieven,

waarmede zij vroeger keimis hebben gemaakt, teneinde samen

uit rooven of' uit stelen te gaan of hen daarbij te helpen.

hetzij om eens poolshoogte te nemeu en, ais een goede

gelegenheid zich aanbiedt, hun slag te slaan.

Daarom blijven deze soort dieven soms maaudenlang vveg

van hnnne woonplaats.

Hoe men aan die tellingen is gekomen. heeft niemand

mij ooit weten te vertellen : bij navraag heette bet steeds

:

.Zoo is bet uu eenniaal; zoo beb ik ze geleerd; verder

heb ik nooit hierover iets gevraagd
-

’.

§ 19. De A t'uj'j i.hnn nn bestaat uit het volgende lijstje:

Vrijdag = Dost

Zaterdag = Zuid-Oost

Zondag = Zuid

Maandag — Zuid-YV est

Dinsdag = West

Woensdag - - Xoord-West

Donderdag = Xoord of Xoord-Oost.

In verband met deze Xiiga dina worden de navolgende

tiahat nn hi gebrnikt. aangevende voor elkeu weekdag, telkens

aan een anderen .profeet" gewijd, welke beteekenis aan de

verscbillende uren van den naeht te heehten is.

I. Voor den Yrijihn
/

heeft men het volgende lij,t|e;

I ren.

b — 7 =
s =

9 - lit =
11 — 12 =

1 =
2-3 =
4 — ’>

Itelvrkrnii .

liira (ziekte)

pati (flood)

pangan (voedsel)

sonja (leegte)

pafjak (pagger)

ratoe ikoningi

sandang (kleeren).
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TV X;ibi (profeet) van dozen dag i* Mohammad Zijn

vooi-'chrift hiidt. dat mm kort vf>dr hot vertrek zich den

mond met water moet spoelen.

II. V our Jen Znterilni/

.

L rev. fSeli'i l;eni

5 — fi — pari (graan)

7-8 = pangan (voedsel)

9 _ in = initja (leegtei

11-12= patjak Ipagger)

1 2 = satidaug (kieeren)

2-3 - ratoe i konitig i

4 _ o - lara (ziekte .

De Xahi is Adam in dit geval. Bij vertrek moot men een

weiuig aarde van zijn hui-ert medenemen.

III. Yoor den Zinulaq :

1 rev. Heleele'ius

0 — " = pangan

s — 9 = senja

10 = patjak

11 - 12 = ratoe

1 — 2 = sandang

3-4 = lara

r> pari.

Xabi .1 De-mop |.)u/ef) A de prufeet vuor dozen dag. Bij

vertrek moet men zieh iet« aehter liet oor steken.

IV. Yoor den Mmuiilihi

.

/ rev. 11,-hr 1,nils.

0 _ 7 = M>uja

8 - 9 — patjak

10 = ratoe

11-12 — -andang

1 - 2 = lara

— pat i

4 - 6 = pangan.
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Deze day is gewijd aan Bayinda Omar. .Men mort pen

sclierp wapen bij zieli liebben.

Y. Voor den bnisihui

.

firen. Brleehenis.

6 = panyan

7 — 8 = raroe

9 — 1

0

—

~

sandany

11 — 12 = lara

1 — pati

2 — 3 = patjak

4 — 5 =: sonj a.

Day van Bayinda Aboebakar. Ivon voor bet wrtrek moet

men zich de lianden warmen.

VI. Voor den WwiisiIhij :

l ecu. Itelcdicnis.

6 — 7 = ratoe

8 — 9 = >andany

10—11 = lara

1 2 — pati

1 — 2 = pauyan

:> — 4 = -onja

5 = patjak.

Profeet is Nabi A.joeli. Men moet zieh \an bet boot'd

tot de voeten m zijn kam wikkelen, deze m.a.w bij wip/.e

van mantel yebrmketi.

VII \ oor den Ihimlrnlini

:

I ri'ii. Ii<‘h‘i’/,i‘nis.

6 — 7 = sandany

8 — 9 = lara

10 = pati

11 — 12 = panyan

1 — 2 = soiija

:i = patjak

4 — 5 = ratoe.
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Dpze dag i- gewijd aan Baginda All. Voor bet vertrek

inner men zieli naar bniten begeven eu, de oogen ten hemel

gerieht . ilen wen-eli voor den goedeu uitalag der ouderneming

uitspreken en geluk afsmeekeu.

§ 20 . Wil nn een dief van Magelang uit stelen gaan

te Semarang. zoo zal hij vooreersr de Xagil dina raadplegen.

en ziet dan dat hij njt een Donderdag moet vertrekken.

daar die dag bet Noorden aanwijst als de gun-dige richting.

Daarna gaat hi] op de Sabat nabi VII na. welke uren van

dien dag voor bet vertrek de gunstigAe zijn, en bemerkt

dan. dat liij de reis moet beginneu tu>seben G en 7 uur

( snntlanii ). of tu&scben 11 en 12 (innnjain, of tu^schen 4 en

5 (nilni>)-, de overige gedeelten van den dag zijn voor den

Donderdag aD verirekuren noodlottig. Van de drie gun>tige

beteekenissen belooft /iinuinn den veDten buit, zoodat liij

,

indien eenigszins mogelijk, zijn vertrek zal bepalen tusseben

11 en 12 uur.

Daar het mee>t gunstige tij* Isti [> van vertrek zelden over-

een zal komen met het vertrekuur van een treiu, ziet men

deze -oort dieven dan ook zelden van spoor of train gebruik

lnakeu.

£ 21 .
De/.e die\en bereiden zn h verder ook tot liiinue

onderneming voor door gedurende zekereu tipi te vu^ten;

zoo o. a. door van /.even tot veertig dagen tevoivn te m initi’hli'\

d. \v. z. nieN anders te gebrniken dan droge nj-t met water.

Of wel. men onderwerpt zieli aan de z.g. n. zeven l.c/irlnn,

d. \v. z op den eer-ten tier i vasten-dagen gebrnikt hij i

handgrepen droge r i] U '. den tweeden dag sleehts zes, en

zoo vervolgeiH totdat hij den /.evenden dag 'le< hr- e'en haud-

vol droge rij-t nutrigt. tenvijl iuj op den a. lit-ten dag in

bet gebeel niet~< mag gebrniken en in vier en twmtig uren

noch /.on-, not h kun-ulieht mag zien.

Arm vertrekken zij, en welgesteld (altban-t in bet oog
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van den eenvoudigen desaman j komen zij dikwijls terug,

meestal na vele maanden te zijn weggebleven. \ eelal nenien

zij den bekaalden buit niet naar buis mede, maar brengen

zij dien op een der tusschenliggende plaatsen aau den

man, en zulks om licbt te begrijpen reden. Dat deze me-

tbode van stelen den dieven reel kans geeft onontdekt

te blijven. ligt voor de band. Een politieblad, waarduor

de politieambtenaren op de versohillende plaar-cn van

Java eu Madoera voeliug met eikaar konden houden, zou

voor bet tegengaan van dergelijk praktijkeu zeer bevor-

derlijk zijn.

§ 22. Thans de ketjoe’s. Deze gaan mmsteus met bun

zessen erop uit. dikwijls zijn zij ee liter in grooter aantal

vereenigd.

Zooals bekend, zenden deze mover.- meestal een brand-

brief naar een of andere de<a, uaar zij nirl van plan zijn

een bezoek te brengen. louter om de politie aid us op een

dwaalspoor te leiden. Ecliter kan men er met vast en -tellig

op rekenen. dat bet zenden van een brandbrief steeds een

akal vormt.

Meestal zijn bet vrecmdelingen, die met de wegen en

de plaatselijke gesttldheid van de de-a. uaar zij bun

inval doen, 'let-lit op de boogte zijn. Daarom ziet men ben

meestal in den \oora\ond of bij mane-chipi bun roowrijeii

plegen, teneinde, waimeer zij gedwonyen uorden de vim lit

te nenien, niet verdwaald te geraken en aldu.- in bauden

der desapolitie te vallen.

Ook de ketjoe'- raadplegen eer-t de l
,

e<hnijnitii<iH . \ er-

volgens de K'diuniifilwij en eindelijk de Itmljmwifl.i'r deze

laatste is voor ben bet meest van belang.

Deze soort , telling" dieut nl. mn te weten te komen

of, ingeval de politie ben in de uitvoenng van bun plun-

nen dwarsboomt. ul dan met met sucres tegensland te

bieden is.
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S 23. Men gebruikr hiervoor een jdankje hetwelk lietst

van M’lnbotljti-lioiil tervaardiad diem te zijn; kati men ziili

die hontsoort niet versebatlen. dan is eeu jdankje. gezuagd

ait een knoe-c van een djati-. tjeudana- oi kelor-boom

ook goed. Uedurende de vervaurdiging van liet plaukje

dieot er te vvorden geva-n. De grootte ervan is atwisseleiid.

maar steeds zoo. dat men het gemakkelijk 1 >ij zieh kail

steken. tenvijl het steeds vierkant van vorm is.

Up het jdankje vindt men de volgende teekeuing:

tig.
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De aanduiding der nren (ran 7 u. ’3 avouds tot 5 u.

's morgens), rechts van de tiguur. staat niet op het plankje

vermeld. maar is hier gemak-dialve aan de teekening toe-

gevoegd. De boveuste rij cijfers, van 7 tot en met 18.

geet't de tnogelijke totaleu der waarden van week- en

pasardiigen aan. die ten minute 7 (Dinsdag-Wage) en ten

hoogste 18 (Zaterdag-Paing) kunuen bedragen. zooals wij

in § 9 zagen.

De bepaling van het nieest gesehikte nnr wijsr zieli

nu vanzell aan: op Dinsdag-Wage (— 7) bv. zal men

liefst tusselien 11 uur ’s avouds en 3 uur ’s morgens

den voorgenomen root' plegen, desnoods tusselien 7 en

9 uur 'savonds; op Zaterdag-Paing (= 18) lieDt tusseheu

7 en 11 uur ”s avond-. desnoods tu-seheu 3 en 5 uur

’s morgens.

De laatste rij vak.ie.- geett een recks ruwe teekeningetjes

te zieu. welke versuhillende liehaanisdeelen voorstelleu
;
en

wel ilie. welke men bij eventueele geveehten niet uioet raken.

daar de ontbrekende lieliaam-deelen de doodelijk-kvvetsbare

plaatsen voor elkeu gecombineerdeu week- en pasardag aau-

duiden.

Dit geldt zoowel voor de roovers al- voor de verdedigers

(beroofden, politie); beide jiartijen niaken derhalve van deze

soort telling gebruik.

Zoo zal nn-n du-. op Zaterdag-Leei p 14) bij voorkeur

hals en romp tracliten te raken. op Doiiderdag-Paing {= 1 7)

reehter arm of been, enz. Hoe onbediiidend uiterlijk de

verwondingen mogeii zijn, zij ziilleii toeb een doodelijk

gevolg liebbeii. imlien zij op een bepaalden dag zijn toege-

braeht oj> een der liehaam-deideu. die voor dim dag als

doodehjk-kwetsbaar zijn aungeduid.

§ 24. Eene andere soort Iiiil/iininr/,ii \ertoont de vol-

geude tigunr, geteeketid op een -oortgelijk plankje als de

boven beliandelde.
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ZooaN liii'ii ziet is de ruimte, door den buitensten eirkel-

oimrek begvensd. vooreerst door aeht stralen m adit gelijke

-eetoren verdeeld, eu vervolgens door twee kleiuere eirkels.

uit het'/.i'llde iniddel|iunt getrokken, weer in et>n auntal

oiiderdeelen I >e stranl. waarbij men de telling moet begiunen,

wordt voorgestebl door iiikervingeli. (Zie o]i de teekenilig

bij de lijn tus'L'Iien VIII en I).

In de buitenste aeht vakjes ziju, evenals in de nuddel.-te rij

vakjes, wederom inetisi htiguren geteekeud, waur.iau vet'sdlil-

Iende hdiaaiuMleelen de doo lelijk kwetsbare — ontbrekeu.

lie figunrtje^ m de buitenste rij vakjes liu, stellen bet liehaam

van den miner \oot : die welke in de daaronder zidi bet in-

dende rij vakjes zijn mgeteekend. bet liehaain van dengene,

die beroutd zal worden ot in bet algemeen \ an de tetienpartij.

e.i). dns de polite- 1 >e binnenste kruig van vakjes. de adit

sectoren van den kleitisten eirkel vorniende, worden door

mooie \ ersieringen of ter-ebdlende radjab (forniuliereu) in
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keurig gekrulde Arabise lie letters, ingenomen. Op boven-

staande tigunr heb ik ze eenvoudigheidshalve met eijfers

van I tot VIII ingevuld orn aan te duiden. hoe men de

data van de betrekkelijke Javaaii'L-he maaud op de sectoren

aftelt. nl. beginnende van den door kervingen aangegeven

straal in de richting van den uurwijzer, dus van links liaar

recllts. Xa den aebtsten begint men weer bij T. zoodat de 9e dag

valt op sector I, de l<>e op sector II, en zoo vervolgens

Op den len, den 9en, den ITea enz. der maand geeft,

zooals men ziet, bet buitenste vak een meuselifigiuirtje,

waaraan geen enkel lichaamsdeel ontbreekt; het daaronder

gelegen vakje een fignnrtje, waaraan hoot'd, hals en reehter-

arm worden gemist. De beteekeuis liiervan is nn duidelijk:

op die data zullen nl. de movers niet doudelijk gekvvetst

knnnen worden, de beroofden daarentegen wel, en zulks

aan de ontbrekende lichaani'deelen. Men spreekt dan van

roesak djeru = het ongeluk van de bezitters \ an bet goed.

D? daaropvolgende sector (II) daarentegen is in het voordeel

van deu beroot'de bleu te berooven persoon, de politie); luervan

zegt men roemk tljtu.fi. Zullen de roovers in het eerste ge\ ul

buitengewoon driest optreden. in bet twerde geval (dus op den

oen. loen enz der maand) zullen zij daarentegen zeer voor-

ziehtig te w erk gaau en spoedig op de vluelit 'hum.

In den 4 H, i sector geven beide vakjes complete figmirtjes

te zien, zoodat beide partijen ongedeord lut den strijd zullen

komen: men noemt dit .%»•/; enz

g 25. Xaa-t boven behandelde tellingen zijn weer andere in

gebruik, die sonis ook door de tnttliiui Iriit/tilttiii w orden toeye-

past; de I'edtnijtiniinn speelt ecliter steeds de hootdrol, en errst nil

raadjileging daurvan komen andere tellingen m aamnerkinu.

Hieronder volgen versehillemle Hgnren. alle up plankjes

geteekend. \ erschillende sourten van tellingen a.ui'fevende,

die ua het hoveiistaande en in \erband met de op te geven

beteekeuis der verselullende iiguurtjes, weinig of geen toe-

licliting meer behoeven.

\ ooreer't de filnhmj sdl.it. welke iederen dag wordr geraad-

pleegd.
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TijiUrlir \. Iml. T.-, I,.- oil V k., (ioel LYIII, utl. 3 on 4 l.J
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Met betrek-

king tot de

ricliting,

waarin men

(ie v]ueht

zal uemeu

(laatste

liorizontale

rij).

De boogjes op de le, 8e enz. vertikale kolommen wijzen

de Yrijdagen aan ; de le vertikale kolom is Yrijilitq-Klnron.

Daar van dien dag tot den volgenden Vrijdag-Kliwon

35 dagen verloopen. telt de tignur dan ook So kolommen.
Meestal is het plankje tekort om de geheele rij \an 35

kolommetjes op ee'n kant te bevatten, en teekent men de

ontbrekende aan de andere zijde.

De A7iIml Ianni) til ziet er aldus nit:

tig. 8.
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De data vrorden van boven naar beneden afoeteld van

den len tot en met deu oen, met den den weer bij de

bovenste rij beginnend, en zoo vervolgens.

Om te weten, in welke riehting men eventueel heeft te

vluchten, wordt de volgende figuur geraadpleegd, welker

gebruik zicli van zelf aanwijst:
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§ 26. In de bergstreken van het onderdistrikt Pakis

(distrikt Tegalredjo. afd. Magelang) maakt men gebruik van

een eenvoudige tabel, welke slechts voor de weekdageii de rneest

'gewenscbte riehtiug aamvijst, waariu men de vlucbt client te

nemen. Die tabel komt vertaald oj> het volgende neer

:

tig. 10.

Dagen B— Sleehte

riehting

Minst goede

riehting

V rijdag Noord Dost en West Zuid

Zaterdag West Zuid en Oust Noord

Zondag Zuid en Dost Noord Wr
est

Maaudag Zuid ()o»t en West Noord

Dinsdag Noord Z.-W. West

Woensdag N.-W. West Zuid

Donderdag Z.-W. West Noord
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Verilpr miiken de mulimj l.rlmi, die speciaal in verre,

vreeuide strekeii hun slag slaan. ook nog gefiruik van de

z„n \d i/d /./<).•» of Djiiliminr/niti, we Ike luer vwirdr atgebeeld:

fig. 11.

V.

z.

De naiueii der maanden bij elk der \ ier windrielitiugen

wij/.en nan. in welke inditing men met kalis oj> lift mee-de

succes /ijn geluk heeft le beproeven; dlls ill de lnauild

Hesar in '/.uideli|ke riehting, ill de inaund Moeloed in

westelijke. ell/..

^ 27. Wij gaan tlians eeniu'e amlere uitmgeii van lift

ij ire loot van en nmtivnt dieveil na. die met de tellnigen

of met, of sleelith zijdelings verband liouden.

Vnoreerst de wijze, witai np men iniiakt, <lat de lieu oners

het huis, waarin men wen-u-lit in te invken. in diepenvan
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slaap valleu. Hiertoe heeft de diet' zijne .wir//s, , middeleu om

iemand te doen slapen". bestaande in het reeiteeren van ver-

sclnllende. met ArahHche en Sanskritsehe woorden doorspekte,

dikwijls half verstaanbare en oiisamenhangende formuheren

Alen heeft drie soorten wivpi : de si rep ftajiinimila: lie

sirep Bniilj'iinoenli

:

en de sirep Aiii/in in/or/i. Een voorbeeld

van eerstgenoemde soort luidt als volgt

:

.Hong, nijat ingsoen matak adjikoe’,

, Adji sirep Beganonda”,

. Adji petoenggengan saka Adji >aka",

..Jen sapa katibau. djiui, setati. peri, prajangan pada mati”,

, Adja meueli petjakking d]amnauieuoengSii".

, Ora mati amblek sek toeroeoe kaja mati",

, Ora pisan 2 tanui jeu akoe doeroeug lnenga".

Bij het reeiteeren dezer woorden houdt de diet' den

ad e in in, en staat hij met het gezieht miar het ver-

trek gekeerd. waarin de slaper zicdi heviudt. Hij limet

zijn oogen dicht honden, eu daarbij zieli den eigenaar van

li"t huts als een doode traehten voor te stellen.

A1 reeiteerende gooit de dief ecu handvol aarde. hetwelk

hij van de begraafplaats der desa gehaald heeft. op bet dak

der woning, om aldus de rust der dooden tijdelijk op de bewo-

ners te doen overgaan. 1 order begraaft hij aati de vier lioeken

van het huis wat grind, hetwelk afkom~tig is van een rivier

of broil, welke door de desabew oners als badplaats wordt

gebruikt. De gedaehte, die hierbij \oor/.it, is de/.e: boven

dat grind hebbeu de liewoners gestaan met bunne outbloote

genitalia, en daaroin meet dit bun ongeluk aanbrengen.

S 28. M utineer een diet' onderweg een kat lioort miauw en.

of wel iemand lioort nenrien of een l.itlocmj zingen, zoo

zal hij zijne booze plannen op dien avotnl niet doorzetten,

onnlat een en ander hem eene mislukkmg voorspelt.

Zoo ook waimeer bij memi-hen lioort kibbelen ot een kind

liuileii.
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De kidoeng is eene Javaansche doa van den volgenden

inhond:

LAGOE DAXDAXG GOELA.

I

And kidoeng roemeksd ing wengi

Tegoek ajoe loepoetd ing lard

Loepoeta bilai kabeh

Djim setan datan poeroen

Paneloehan tan and wani

Miwak panggawe did

Goenane woug loepoet

Genid temahan tirta

Maling adob tan wani merek ing mami

Kemat doedoek pan sirna.

II

Ldrd ldrd apan sami bali

Sakebing dmd pan sami miroeda

Welas asih pandoeloene

Sakehing brddjd loepoet

Kadi kapoek tibaning wesi

Sakehing wisd tdwa

Sato galak toetoet

Kajoe aeng lemah Sangar

Ronging landak goewa mg rong lemah miring

Dadi pakipan merak.

III

Pagoepakaning warak sakalir

Pan winatja ing saga ra asat

Temahan rahajoe kabeh

Dadia sarira ajoe

Ingideran prd widadari

Rinek;-a mdlaekat

Sakatahiug roesoel

Pan dadia sarira toenggal
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Ati Adam oetekkoe Bagenda Esis

Pangoetjapkoe Hjang Moesa.

IV

Napas ingsoen Patitnah litioewih

Nabi Jakoeb pamirsa ingwang

Joesoep ing roepakoe kije

Nabi Dawoed swarakoe

Hjang Soeleman kasekten mauii

Ibrahim roma ingwang

Idris ing njawakoe

Gendst Ngali otot ingwang

Getili dagingkoe Bagenda Oemar siuggili

Baloeng Bage'uda Ngoesman.

V

Soengsoem ingsoen Patimab linoewih

Kang pinongka rahajoeniug badau

Ajoeb pinongka uesoese

Nabi Noeh djedjantoengkoe

Nabi Joeuoes ing netra mami

Hjang Haroen koelit ingwang

Pangawaskoe Rasoel

Pinajoeugan Siti Hawa

tSanipoen pepak sakataliing para wali

Dadia salird toenggal.

Belialve de kidoeng lieeft men ook doa's, die buiten.-diuis

aan de vier lioekpunten worden gereeiteerd, dan wel 3 maal

worden opgezegd, terwijl men om bet liuis loopt.

Een yoorbeeld van zulk een doa is de volgende:

„Koeloe nafsin dhaikatoel maoet

, Wainama toewafona hoedjoerakoem

,Jaomal kiamab" *).

De tijd van reeiteeren is de vooravond tussehen 7—8 uur.

De kidoeng wordt soms als een oeran- besebouwd, en

zelfs tot diep in den nacbt gezongen.

*) Qor. Ill, 182, (Comm. v. Kcd.).
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De meeste dieveu, van welke soort ook, dragen amuletten

by zicli. die gevormd worden door een initjnh, of een stengel

van zekere bamboesoort ( Ijnrmuj oeiujijoel), e.d. Deze amuletten

worden op Donderdagavonden alsmede op den avoud van

Maandag-Wage boven wierook gehouden ondcr bet prevelen

van den wenscli. dat zij zegen zullen brengen bij bet werk.

Vele dieven bebben de gewoonte, om op of bij de plaats

van den diefstal bun gevoeg te doen.

Zij prevelen daarbij eene don. den wensch bevattende dat

de nasporingen der politie mogen gelijken op de nederge-

legde faeces, m. a. w. dat zij op niets mogen uitloopen.

§ 29. Het is deti dieven niet ouverscliillig, met wie zij

uit stelen of rooveti gaan of wie zij zb h daarbij tot helpers

nemeii ;
en dit geldt voor alle soorten van dieven.

Alvorens men zicb van de hulp of medewerkmg van iemand

verzekert. gaat men eerst na, of diens geboortedag (welke

elken .Javaan bekend is; niet te verwarren met geboorte-

ilalinn '), in verband met den voor de uitvoermg van bet

plan vastgestelden dag. al dun niet gelnk aaubrengt. Men

neemt hierbij wederoni eene .telling” te baat, die veel gelijkt

op de in t; 10 belmndelde. Men telt n.l. de waarde van den

geboortedag van den persoon, die als helper of medepliebtige

in aanmerking komt. op bij de waarde van den voor den

diefstal vastgestelden dag. en deelt bet aldus verkregen getal

door drie. Gee ft die deeling een tot rest, zoo zal de oiider-

neming gelukken
;

is de rest twee, zoo zal zulks twijfelaiditig

zijn, terwijl mislukking zeker is. als de deeling opgaat. Ook

met bun eigen geboortedag gaan zij aldus te werk. Stel dus

dat de diet' op Maandag-Legi (4 -f- 5 = !l) geboren is, en zijn

slag wenselit te slaan op Woensdag-L’on ( 7 —j- 7 = 14), zoo

weet bij, dat arm de oiiderneiiiing een twijfelaclitige atloop

beschoren is, aangezien de deeling twee tot rest oplevert.

£ 30. De ketjoe's vormen benden. welker leden elkaar

goed keimen en van wier geboortedagen zij oiiderlmg dan
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ook goed op de hoogte zijn. Komt er een nieuweliug hij,

zoo wordt hem hij het afnemen van <len eed van iron w

liaar zijn geboortedag gevraagd.

Die eed van trouw znllen zij zelden schenden.

Het gebeurt dan ook hoogst zeldeu. dat een dief of ketjoe

zijn medeplichtigen zal verraden. EigeMndaug speelt hierbij

een groote rol. Immers. de dief. die zijn makker verraadt,

weet. dat zijne vrouw en kinderen lmlpeloos aehter znllen

blijven gedurende den tijd, dieii hij in de gevangenis door-

brengt, terwijl zij in het tegengesteld geval niet voor gebrek

znllen behoeven te vreezen, daar de vrij gebleven bendeleden

goe<l voor hen znllen zorgen.

1 erwonderlijk is huune opmerkingsgave. Een dief weet

onniiddellijk. door welken spion hij in den val is geloopen of

wie liet eer>t liehr in de zaak heett gebraoht. Men zal hem

niet light daaromtrent op een dwaalspoor kunnen brengen

Hoewel zelf door een zijner kameraden verraden, zal de

dief of ketjoe toeh nooit tegenverraad plegen door uit te

brengen, tv at de verrader zelf alzoo op zij u geweten heett. De

wraak blijft evenwel niet nit. maar wordt of door heinzelven.

of door zijne fainilieleden of makkers uitgeoefend, hetzij

door moord. hetzij door brandstii liting of op andere wijze.

i; 31 . De dieven hedienen zieh van een dieventaal. die

voor gewone -Tavanen onverstaanbaar is. Mee-tal nemen zij

het zgn. it'ii/ //, nit te haat. — .oinzettmg'
,

,omkeering' ,

wanrbij men aan de woorden een \erdraaiden ot tegenge-

stelden zm greft l ot nog toe is het mi] niet gelukt. daarover

iet- nailers te weten te komen. aangezien men daaromtrent

zeer geheimzinnig is.

\ order beldam zij de gewoonte elkaar twee bijnamen

te geven, waarvan de een client om or elkaar mode aan te

spivken in bet dagelijk-eh ieven en dan ook niet gelieim

wordt gebouden. zonal-: (ieblek. ()ebeng. Emhd. 1 amis, en z.
•

terwijl de andere sleelits in de llitoefeniiig van bun misda-
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dig beroep ge'oruikt wordt en voor den oningewijde verborgen

blijft. Meestal dienen hiertoe klanken, die bet geluid van

een of ander dier nioeten nabootsen.

Ook bezigen zij versehillende teekens om zich aan elkander

begrijpelijk te maken, zonder dat zulks wordt opgemerkt, of al-

thans verstaan, door een oningewijde. Een voorbeeld moge ter

illustratie van een en ander dienen : Pawiro wenscht met zijn

makker Djojosentono alias Geblek af te spreken, om samen uit

stelen te gaan. Hij zal hem dan niet in zijne woning opzoeken

zoo. dat iedereen zulks zien kan; maar hij zal ’snachtszich naar

Geblek’s woning begeven en dic-bt bij den buitenwand van diens

slaapvertrek een geluid doen hooren, betwelk Geblek’s tweeden

bijnaam moet voorstellen, bv. dat van een tjitjak.

Zoodra Pawiro binnen eenig gerueht hoort, verwijdert hij

zich en wacht daar ergens in de buurt, doch niet al te dicht

bij Geblek’s woning. Wanneer deze nu buiten komt. laat

hij zijn dievenlantaarntje (wadali hvnang) *) in alle riehtin-

geu schijnen, totdat Pawiro dit bemerkt en evenzoo handelt,

daarbij het diergeluid nabootsend, dat zijn eigen geheimen

bijnaam aanduidt. Op deze wijze krijgen zij voeliug met

elkaar, zonder dat zulks in het oog loopt.

Dat de dieveu nog van tal van andere teekens zich bedie-

nen, is zeker; het is mij echter nog niet mogen gelukken,

daar achter te komen.

S 32. De niaand Sorni wordt door de dieven als heilm

beschouwd; in deze niaand hebbeu gewoonlijk geeu ernstige

diefstallen plaats; slechts kleine dieverijtjes komen dan voor.

Deze worden vooral op den len. maar in sommige streken

ook wel op den 7en en den 27<?n dier maand gepleegd.

Dit doet men niet met het doel om zich te verrijken.

maar uitsluitend om te zien, in hoeverre men bij latere

1) Ilet ilievenlantaarnrje bestaat uit een doosje, met tleksel waarin
vuurvliegjes zi]n geplakt; gewoonlijk twee op elkaar sluitende klapper-

(loppen, waai van de eerie voorzien is van een liandvatje, de andere tot

deksel dient.
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ondernemiugen van ernstiger aard al dan niet succes

zal hebben, dus louter bij wege van wicbelarij. ffelukt

zoo’n dieverijtje op een der genoemde dagen, zonder

dat men betrapt wordt. zoo vormt dit een gunstig voor-

teeken voor latere, ernstig gemeende. diefstalleu
;

en

omgekeerd.

Men zal in de maand Soera dan ook boogst zelden van

een diefstal van eenige beteekenis booren
;

bij die proef-

dieverijtjes worden uitsluitend zaken van geringe waarde,

vooral eetwaren zooals rijst. vrucbten, kippen e. d., gestolen.

De buit wordt verkocbt en van de opbrengst — welke meestal

aangevuld dient te worden — geeft men een slametan. Maar

ook dergelijke dieverijtjes zijn in genoemde maand gewaagd

te acbten; inimers kan ontdekking, volgens bet bijgeloof der

dieven, bun bet leven kosten.

In diezelfde maand sehaft men zicb ook nieuwe werktmgen

en wapens aan, welke men bij diefstallen pleegt te gebrui-

keu, of wel worden deze opnieuw bijgewerkt, waarbij gevast

en slametan gehoudeu wordt. Onder de wapens is bet dieven-

mes, panijol, een der voornaamste (zie fig. 12).

fig. 12.

den goeroe van den i

zoo'n mes lieeft voor

als een poesaka-kris.

Zoo’n mes is direct als dat

van een diet te berkennen. niet

alleen door den vorm, de dege-

lijkbeid van bet maaksel en de

scberpte van bet lemmet, maar

vooral door de aanwezigbeid van

een weiuig zilver of good aan

den ij/eren ring (l
a

. a op fig, 12),

die de beebting van bet lemmet

aan bet houten bandvat versterkt.

Dat stukje edel metaal wordt door

lief aangebracbt en brengt gelukaan;

den bezitter dan ook evenveel waarde
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Wanneer zoo’n me< vele goede diensten heeft bewezen

en ten ?lotte onbruikbaar is gt worden, wo nit bet pleehtig

begraven op eene wijze. welke niet veel verscliilt van die,

waarop een meu-cli begraven wordt. Ook bet mes wordt in

een wit lijnwaad gewikkeld; bloeinen worden eraan geotferd,

terwijl de noodige shunetans eveumin outbroken.

§ 33. Dat de wetenschap omtrent bet bijgeloof der dieven

voor de politie van bet grootste belaug is, beboeft wel geen

betoog. Immers. bet doen en laten der dieven is, zooals uit

het bovenstaaude voldoende blijkt, in niet geriuge mate van

dat bijgeloof afhankelijk.

Door op oordeelkundige wijze van die wetenscliap gebruik

te maken zal het der politie dikwijls gelukken. dief-tal-

len en rooverijen op het spoor te komen of deze zelf- te

voorkomen, de dader-> te achterhalen, voor Inin selnild

bet noodige bewijsmateiiaal te verzamelen, enz . in gevullen

waar een eu auder znnilri die wetenscliap onmogelijk zon

zijn gewee.'t, IJiertoe is eeb ter tmi'ileellniniliij gebruik daarvan

vereiscbt. en dit kau alleen diegene natuurlijk. die zelf niet

onder de -nggestie van datzelfde bijgeloof gebukt gaat

Helaas kan zulk.s - wat I rou wens niet te verwonderen

is — van de desa-politie met worden gezegd. De desa-politie

be/it meergenoemde weten->i:liap tot zekere lioogte wel, omdat

het, dievenbijgeloof voor een grout dee] bet nitvloeisel is

van het algemeen onder de Ja\anen heerschende; in plants

eehter van daarvan een oordeelknndig gebruik te maken,

onderwerpt zij dikwijls zi( hzelve aan dat bijgeloof ell hint

zij zicli, evenals de diet', door de mtkonisten der tellingen

enz. in bare maatregelen en bandelingen beinvloeden, dik-

wijls ten nadeele van bet ge wensehte resultant

Zoo maakt de desa-politie b.v ook van de I'nluni/ur <n<

gebruik (zie t; 1* — mu liiervan liaar doen en laten

fe doen ufliangen. Deeft de taadpleging ervan een tot re-t

uD uitkomst, zoo kan men er zeker van zij n, dat de dem
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ilien naelit zoo goed als onbewaakt zal blijven; immer-i

liuar bescberiiigeest waakt er reed' voldueude over.

Bij eene rest van twee zal de politie iets waakzamer zijn

:

terwrj) men. in het geval de deeling opgaat, de niterste

voorziehtiglieid in ackt zal nemen (verg. § 10). Hoewel bet

s-edrag der politie in dit geval in overeenstemming is met

de grootere of kleinere kansen van mbraak. behoeft bet

toeli wel niet uitdrukkelijk ge/.egd, dat dit geenszins m
overeensteniming is met de eiseben eeuer goede bewaking.

Burners, men heeft ook pientere dieven, die liever gebruik

maken van bet bijgeloof der politie dan zicdi te rieliten

naar de uitkomst der Pedanjaugau. en derlmlve gaan stelen

op een dag. waarop de deeling eeu tot rest geeft.

34. Het spreekt van /.elf, dat de bijgeloovige prak-

tijken der desapolitie in de meeste gevallen ill lijnrecditen

strip! komen met hetgeeu van eeu r.itioneel politieonder-

zoek mag warden verwacht. Eenige voorbeelden mogen dit

aatitoonen.

Wauneer diefstal is gepleegd met ondergraving. hezigt de

de-upolitie versi billende sm'iih, toovermiildelen, oni acliter

den dader te komen Men neemt b.v. een liandvol aarde nit

de iiiihi/mi nn. en wel op de plants wuar men een voetspoor

aantrefr
| waardoor dit voetspoor alvast wordt \ ernietigd !),

wikkelt die aarde in een lap en begraaft ze dan under de

gang'iran. under het reuteeren van de </«»/ ^Kitrllior hnuh .

Ol wel, men neemt een klapanoot. waarvau bet \ leo-e li

door een eekboorut je opgeknabbeld is geworden (

wikkelt de/,e goed in het jnuirdehaaraelitige aaligroei'el,

lietwelk men iiis'chen den stam en de bladstelen van de

palm aantreft {iil/orl,), en begraalt alles in de gaugsiran

under het reeiteeren derzeltde iloi. Ook geeft men wel eene

'latnetan. waarby de tlnii ,/uw/i dne ot /even lnaal wordt

gele/.en Onder de gemchten moet zieh ahdaii beviuden :

/.(•//c/( :-koekjes (Irm/ir hosolr. Soend. otiljom). ahmede een tros
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i/ettami kloelnek (pisang-soort met pities), waarvan elke

pisang zoo dicht mogehjk bij den steel met naalden door-

stoken is.

§ 35. Rust, bij kleine diefstalletjes. op iemand verdenking,

zoo gaat men als volgt te werk. Men laat den verdaehte

etm handjevol met l.uemr (soort wortel) geelgevert'de rijst-

korrels kauwen, gedurende welke bezigheid eens de dua

,Koelhoe”, en eens de doa .Jasin” wordt gelezen.

De gekauwde rijst moet vervolgens worden uitgespuwd,

en wee den verdaehte, als bet speeksel, waarmede de uitge-

kauwde rijst vermeugd is, veel schuitn vertoout! Hij wordt

dan zonder eenig pardon als de dader aangemerkt

!

Het spreekt van zelf, dat men hierbij een doekoen

te lntlp roept. Sommige doekoens kutmen zelt's bewerken,

dat de dief de tijngekaawde rijstkorrels niet meer kan

nitspnwen.

Ook het atleggen van bijzondere eeden door verdachten

wordt hierbij te baat genomen
;

een tier gebrnikelijkste

bestaat in het teekeuen op den grond van een kruis en

het aanroepen van liemel en aarde tot getuigen van zijn

onschnld, met de woorden: , Boemi laugit kaug auekseni”,

daaroij beurtelings naar hemel en aarde wijzende. Hierbij

wordt ook wel wat aarde mgeslikt.

Eene andere, door doekoens gevolgde methode, oni achter

den waren dader te komen, is deze : De doekoen zet een

met water gevulde /jenili op een wit bord waaromheeu de

verdaehte met vein andereu zicli moeten plaatsen en reeiteert

dan de doa Jasin, waarop de i/rmli zoodamg draait, dat

zij met de tuit ten slotte den waren dader aamvijst

!

§ 36. De dieven worden, volgens het Javaanseh geloof,

verraden door sommige soorteu van dieren, vuoral voxelsn *

De komst van een diet wordt reeds van verre aamfekoiidiml

door de hentjv, een soort kwartel; ook door de nclih-nelil,- en

de Un-hue, naehtvogels, behoorende tot de familie der kraaien.



207

De spitsmuis, de boeroeng tekek en de boeroeng tjekaklnk D
waarschuwen den huisbewoner, dat men bij hem wil gaan

inbreken. De spitsmuis doet zulks, door zieb te laten zien

terwijl lip voortdurend piept; de genoemde vogels, door

bo veil de bedreigde woniug bun geluid te doeu hooren.

Ook kau men aati de groeiwijze van eeu soort bedwelmend

knolgewas, gailoeng genaamd, nagaan of er veel inbrakeu

plaats zullen liebben of niet. Laat nl. de plant bare loten

flink uitsehieten. dan znlleu er ook vele diefstallen plaats

hebben. De dieven bescliouwen dit als een goed voorteeken

voor ben.

1) De boeroeng tjekaklak is een soort van wijfjes naehtvogel: zij

is bijna even groot ais de boeroeng tjoetjak.

De volgende legende is daaromtrent in oruloop.

In den ouden tijd leefde er een diet', die een overspelige vrouw hail.

Op zekeren avond zei bij tot haar:

,, Vrouw, ik ben van plan orn vannaebt in de naburige desa te

stolen
;
waak goed over onze kinderen, en wanneer je bet alariusignaal

(beni.le) rnoeht hooren, plaats dan rnijn doos met vuurvliegjes bij den

ingang van oils huis, opdat ik dit gemakkelijk kunne vinden".

Nadat hij deze woorden had gesproken, ging hij been. De vrouw

eeh ter, die reeds te voren van bet plan van baar man op de hoogte

was, had haar ininnaar gewaarsebuwd, dat zij tegen middernacbt bi|

hem zou komen: na bet vertrek van haar man .begat' zij zieb dan ook

naar baren minnaar.

Tegen den oebtend boorde zij tot baar schrik liet alariusignaal.

Fluks toog zij liuiswaarts, teneinde bet doosje met vuurvliegjes bij

den ingang van bet huis te plaatsen. Maur thuis koinende zag zij

limr until in zij n bloed badende, op de bale3 liggen. Terwijl bij vol

grumschap en door pijnen gekweld op de bale- lag te stuiptrekken,

braakte In) vervloekingen tegen baar uit, terwijl zijne laatste wool den

witren

:

„Uij ontrouwe! Uod lieb ik gesmeekf, dat Hij u in een wezen ver-

andere, die rust noeh duur ooit vinden kan”.

Zijn gebed werd verboord; oogenblikkelijk dsarop veranderde de

vrouw in eeu vogel, en vloog weg. Overdag zoekt zi) haar voedsel en

des naohts zoekt zij baar man, om van hem vergitienis te verkrijgen.

N\ aiineer zy des naelits een diet" ziet ronilloopen, uit ze een eigenaurdig

geklak. Xaar dat geluid lieeft zij den naam van „tjekaklak” bekomen.
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Yerder kau men aan den stand van den sterrenhemel

hetzelfde nagaan. Wanneer nl. de sterren aan den kernel

,elkaar niet in evenwieht kouden’’, bv. doordat aan de

westelijke zijde van ket kemelgewelf belangrijk meer sterren

zicktbaar zijn dan aan de oostelijke, zoo spreekt men van

Hu In n<i pintjantj , en is dit een teeken. dat er weinig diet-

stallen van eenige beteekenis gepleegd zullen worden.

§ 37. Ik wil deze verhandeling besluiten met eenige

mededeelingeu omtrent de wijze, waarop doekoens te werk

gaan, wanneer zij omtrent een gepleegden diefstal geraad-

pleegd wordeu, in aanskiiting aan lietgeen reeds in t; 35

daarover is tnedegedeeld.

Als men een doekoen — steeds een uiamielijkeu — wi!

komeu raadplegen, dient men thee, klontjes sinker en wierook

made te nemen. teneiude daarmede zoowel den doekoen als

de geesten gunstig te stemmen.

Danina zegt mm. wat men van hem verlangt, i.c. beant-

vvoording der vraag wie gestolen keeft, waar bet gestolene

gevonden kail worden, of ket utogelijk is een en under te

weten te komen. in welke richting men keett te zoeken, enz.

De wierook wordt nu gebrand. en doa’s worden gepreveld;

vervolgens wordt op soortgelijke wijze als koveti met tal

van voorbeelden is uiteengezet. gewieheld. maar kierbij gaat

de doekoen steed-, min of meer geheimzinnig te werk, doordat

hi) de geesten erbij te lmlp mept Alvorens zijn orakel-

spreiik te geven is ket noodig, dat kij een limit

h

untvangt,

i'd- Din de geesten gunstig te stemmen, he-.tuande in 5 ellen

wit goed en sni'ii <111)1 ti\,fii aan geld (d. w. z. 10 duiten en

2'/._, dint), of wel in pcne slametan, waarvoor men ook grid

in de plants kail geven.

S 38. Ik* raadgevingen der doekoens zijn gewoonlijk zeer

vaag. Zooals gezegd. maken zij daarkij evmieens van \ersekil-

lende tel-methode- gehntik, waaromk-r eene iliicnipin Sulml

until van bepaalde ~oorr i\erg. i; 10).
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Deze Saliat nabi berust op bet beginsel. dat de vijf

,
profeten" Ahmat (1), Xgidjrail (2). Joesoep (3), Ibrabira

(4) eu Djabrail (5) om beurten een bepuald gedeelte van

het etmaal in beseberming nemen eu bewaken. en daarover

een goedeu of een kwaden iuvloed uitoefenen. I >ie gedeelten

van liet etmaai zijn:

soeboeh, van 4 1
2

uur v.ni. tot 7 our v.m.

punylimy
, ,7 , , , 10 ,

Iinysir vrtmi
, ,10 . , ,11, „

bedoey, 12 uur ’s middags,

loehoer, van 1 uur n m. tot 4 uur n.m.

mahrib , , 4 , , zousondergaug,

isii, van zousondergaug tot 12 uur ’suacbts,

bedoey ditiru, 12 uur ’snaebts.

deep, van 12 uur ’snacdits tot soeboeh.

Oui nu te weten. under wiens beseberming bet gedeelte

van bet etmaal stoud, waariu de diefstal beeft jilaats gevou-

den — en dit dient men te weteu, alvorens men de Salmi

nabi kan raadplegen omtrent de vindplaats van bet gestoleue,

den diet', enz. — raadpleegt men de neploe, waarbij de waar-

den van week- eu pasardagen eebter versebillen van die,

welke in g 9 staan opgegeven, nl.

:

Vrijdag 3, Zaterdag 4. Zondag 5. Maaudag G, Diusdag

7, Woensdag 1, Donderdag 2;

Kliwon 2, Legi 3, Paing 4, Pou 5, Wage 1.

. Men deelt nu den dag en bet daggedeelte, waariu de

diefstal beeft plants gebad. aan den doekoen mede.

Met bebulp van een vierkant plankje, waarin elke nabi

een eigen vak mueemt, in verbatid met de sum tier waarden

van pasar- en weekdag des dietstals, wordt nagegaan, onder

de besebermiug van welken profeet bet etmaalgedeelte,

waarin de diefstal is gepleegd, gestaan beeft.

Dat plankje is een vierkant, in vijf verscbillend gekleurde

vakjes ingedeeld, door elk van welke kleuren een nabi wordt

voorgesteld, t.w.: nabi Aliniat door wit, Djabrail door groen,

Tijdsclir. v. Ind. T.-, L.- en Vk., deel LA 111, afi. a. U
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Ibrahim door rood, Joesoep door geel, eu Ngidjrail door

zwart. Aan den ac-hterkant der plank ziju teekeningen,

ornamenten eu tot onleesbaar wordens toe gekrulde Arabisclie

letters, spreuken behelzende, aangebraeht.

Zij wordt in een zakje bewaard, teneinde liaar niet tawar

(heilige kracht verliezend) te doen worden.

§ 39 . Stel nu, dat de diefstal op Alaandag-Pon beef

l

plaats gehad, welker gezamenlijke waarden het getal 1

1

opleveren, zoo telt men dit getal in de boven aangegeven

volgorde — dus beginnende met Ahmat (1) en eindigende

telkens met Djabrail (5) — naar de „profeten” op het plaukje

af, tot men bij 11 dtis komt aan nabi Ahmat.

Dit geeft te kennen, dat Ahmat in dat etrnaal de eerste

waakbeurt heeft gehad, soeboeh en mahrib dus onder ziju

bescherming hebben gestaan op dien dag; en nu is het

gemakkelijk verder r.a te gaan, wiens waakbeurt het was,

toen de diefstal went gepleegd, m. a. w'. welken nabi de diet*

tot schutsengel heeft gehad.

En thans gaat de doekoen aan de hand van ziju Sahat

nabi na, welken iuvloed de bescherming van den nabi op

den diefstal heeft uitgeoefeud, en richt hij zijn antwoorden

daarnaar in.

§ 40 . De wijze van bei'nvloeding blijkt, voor elken nabi,

uit het volgende staatje

:

Nabi Ahmat:

Gnnstig. Wat men zoekt of verricht, valt steeds goed uit.

Alle goede berichten zijn waar, slechte ouwaar.

De diefstal moet gepleegd zijn met hulp van een der

huisgeuooten ; het gestolene bevindt zieh nog in Jiet huis

van den bestolene. Hulp vragen, of een begin maken met

eenige werkzaatnheid, zal tot goede resultaten leiden.

Nabi Djabrail:

Alle verrichtingen zullen t wijfelachtig resultaat hebben
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De dief is een ruwe klant. Het gestolene is acbter liet

huis verborgen. naast een beekje of rivier. of under een

boom bezuiden bet huis. Veediefstal wordt per se ontdekt,

de voortvluebtigen worden achterbaald.

Sabi Ibrahim:

Zeer gunstig voor slechte dadeu. Goede tijdingen zijn

valsck, slechte zijn waar. De diefstal zal nooit aan bet liekt

kunnen worden gebrackt.

De dief is een man met nette manieren, van middel-

niatige grootte, beeft een eenigszins geelroode liuid en een

barde krassende stem ; hij is een verstokte booswicht, een

beroepsdief.

Sabi Joesoep

:

Gunstig tijdstip. Alle verrichtingeu worden met goeden

uitslag bekrooud. Alle goede berichten zijn waar; slechte,

valseh. De dief heett een vrouw tot medeplichtige
;
ofwel:

de diefstal is door eene vrouw gepleegd. De dievegge of

heelster heeft een slanke tiguur, een mooi gelaat en nette

manieren, is m. a. w. eene lieve versekijning. flet gestolene

wordt door een man verborgen. Wauueer men met alien

ernst uaar katrangan zoekt. zal men dit wel vinden.

Sabi Sgidjrail

:

Zeer sleeht tijdstip. Geeti katrangan te vinden betreffende

slechte daden, dus ook niet betreffende diefstallen. De dief

beeft een ploertige tronie en is zeer gevaarlijk; groot van

gestalte, zwarte huidskleur, afstootend gelaat, barde ouaange-

name stem, en ruwe manieren.

Jj 41. Ilet advies van den doekoen komt niet altijd even

vlug
; soms moet hij zich door ondervraging van iemand.

die een en ander van den diefstal kan mededeelen, nader

op de hoogte van de zaak lateu brengen. en verzoekt hij de

politie, die zich tot hem heeft geweud, om hem z.ulk een

persoon op een bepaald aangegeveu dag en uur te zenden.
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Zoo’ii persoon moet van het mannelijk geslaeht zijn. iudien

de som der waarden van week- en pasardag des diefstals

oneven is: eene vrouw, indien die som eeu even getal

oplevert.

Indien de Sahal nabi keefc uitgewezen, dat de zaak zeker

tot klaarlieid zal wordeu gebraeht, gaat men door eene een-

voudige telling ua. hoeveel tijd daartoe gevorderd wordt.

Men telt nl. de meerbedoelde som. in ons voorbeeld 11, af

op de woorden : 1. dina (= dag); 2. snsi (= maand); 3.

talioen (= jaar)
; 4. windoe (= tijd van 8 jaren ; in het

algemeen : een zeer lange tijd); wat natuurlijk ook met

de noodige formule-preveling en wierookbranding gepaard

gaat.



Zwangerschap, geboorte, Kindermoord

en huwelijK bij de Papoeas in en

om de Tanah-Merah Baai.

Aanteekeningen van

J. A. WASTERVAL
Gezmjkebber B. B. le Hollnnditi.

Als vervolg op mijne aanteekeningen als bovengenoemd

in en om de Humboldtsbaai (Tijdschrift van het Bataviaaseh

frenootsch. van Kunsten en Weteuschappen deel LVII afle-

vering 3) deel ik U nog niede de aanteekeningen daaromtrent

door mij gemaakt in de Tanah-Merahbaai.

Daarbij zijn door mij de volgende vragen gesteld

:

1. Hoe weten de vrouwen dat zij zwanger zijn?

De vrouwen weten dat zij zwanger zijn, wanneer de

tepels zwart begiunen te worden.

2. Zijn er bepaalde dingen veroorloofd, noodzakelijk of

verboden aan zwangere vrouwen?

Als de vrouwen zwanger zijn, inogen ze geeu groote

vissehen eten, dan geen visselien die hevig bloeden na bet

dooden, zooais ikan bebara, tjikalang. viscbsehildpad; dit

verbod dient opdat de vrouw bij bare bevalling niet zooveel

bloed zal verliezeu als deze vissehen. De inktvisch is verbo-

den opdat het kind na de geboorte niet steeds ziek zal zijn.

De vruchten nit de tuinen zijn veroorloofd, uiits de vrouw

er naar begeert. Oebi is voor eukeleu ook verboden, zoo-

mede de gladivruelit, opdat het kind geeu gesehubde huid

(kaskadoe) zal krijgen.

3. Is den eebtgenooten van zwangere vrouwen iets

verboden of geoorloofd?
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Voor de ec-htgenooten geldt betzelfde verbod als voor de

vrouwen.

4 . Is de zwangere vrouw „taboe”? Is zij in staat om

met baar aanwezigheid ergens onbeil aan te brengen ?

Neen. Ecbter moet zij oppassen geen verkeerde passen

te maken of op dunne lianen te trappen (noekoe) anders

wordt bet kind geboren met omwikkelde navelstreng.

5 . Heeft een zwangere vrouw bet z.g.
:
„kwade oog"?

Ja. Zij kan iemand door slechts aan te zien ziek maken.

Zoodra een door een zwangere vrouw aangeziene persoon

zicb bet lichaam niet meer reinigt, of ingevallen oogen

krijgt, dan is dat een teekeu dat de persoon door een zwan-

crare vrouw betooverd is.
c5

6 . Mag een man een zwangere vrouw slaan?

Ja. Zoo hij honger heeft en zij zijn eten nog niet gereed

heeft gemaakt.

7 . Hoe stelt men zicb de bonding van de vrucht bij de

moeder voor?

Het kind zit in den buik met het koofd naar boven. Bij

de bevalling zorgt de vroedvrouw dat door baar wrijvingen

en manipulaties het kind met het hoot'd naar beneden komt.

8. Hebben zwangere vrouwen bepaalde lusten. Zoo ja

welke ? Moet aan deze lusten steeds voldaan worden ?

Wanneer de vrouw toc-h, niettegenstaande het verhod

(Zie 2) trek heeft in verboden artikelen, draagt zij ook

de gevolgen van de overtrading. Hapert iets bij de geboorte

of na dien aan bet kind, dan is dit de sckuld der moeder.

Eehter moet de omgeving waken, dat het verbod niet over-

treden wordt.

9 . Zijn er bepaalde eeremonien bij bet intreden van de

zwangerschap ?

Neen. Wei wordt nil en dan in den familieraad de kails

besproken van de kunne, of de man twijfelt een weinig

of hij wel de vader is; dan wordt ook het orakel geoordeeld,

een en ander ecbter zonder eeremonien.
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10 . Kennen de inlanders het verzien van een vrouw ?

Neen. Bijzondere teekens aan het kind moeten afkomstig

zijn van vader of moeder.

11 . Gescliiedt de bevalling gemakkelijk?

^ erschillend. Alleen moet er opgelet worden, dat het kind

onmiddellijk op den buik wordt geiegd, opdat het geen opge-

zwollen buik zal krijgen en een gulzigaard zal worden.

Bij of onmiddellijk na de geboorte mag door de ouders

geen kokosboom, sagoboom of pinangboom geplant worden,

anders duurt bet zeer lang voor de kleine leert loopen.

Wanneer gedurende de zwangersehap boomen geplant zijn

en de bevalling is toevallig zwaar of na de geboorte blijft

het kind ziekelijk, dan moeten onmiddellijk alle boomen der

ouders omgekapt worden. Xiet een mag blijven staan. An-

ders geneest de kleine niet. Nog beter is het de boomen

met wortel en al nit te trekken.

12 . Zijn er bijzondere godheden of middelen om de

bevalling te bemoeilijkeu of te vergemakkelijken?

Zoo iemand de kraamvrouw slecht gezind is en toover-

middelen maakt, of wanneer de vrouw gedurende haar

zwangersehap gestoleu heeft, is de bevalling zwaar. God-

hedeu kunnen daar niet veel aan doen. Het gestolene

teruggeven ot de toovenares een geschenk geven, helpt

wel eens. (Zie 11).

13 . Moet voor de bevalling eerst aan de Zon, Goden

of menschen of diereu sxeofferd worden ?

Ja. Zoo de bevalling bij uaeht plants zal hebben, wordt

eerst. een pinaugotfer gegeven aan de vuurvlieg (T.M. , Majn ”)

opdat de bevalling, hoewel in bet donker, toch goed zal

geschiedeu.

14 . Wie fungeert als verloskundige ?

Niemand. De moeder van den man mag bij de bevalling

tegenwoordig zijn, dan vrouwelijke bloedverwanten van beiden

(man en vrouw), liefst de zusters zorgen voor warm water

en reinigen de doeken die de moeder bevuihl lieeft.
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Aid het kind wat ouder is, worden deze helpsters betaald

met oude kralen.

15. Mogen mannen bij de bevalling tegenwoordig zijnV

De echtgenoot wel Meisjes mogen ook in liuis zijn, doch

alle andere jongeiid. mannen en vrouweu moeten het liuis

nit. I)e man mag zelfs dieht bij de vrouw komeu, eehter

niet aanraken. De anderen moeten oji een afstand blijven

16. Waar heeft de b* vailing plaats

V

Your de bevalling is geen bepaalde plaats aangewezen.

In huis. in den tuiu. in het bosch, ja zelts in de prauwen

gesehiedt zulks. Zoo mogelijk eehter zal de bevalling in

het hnis van den man gebeuren.

17. Worden medieamenten toegediend om de bevalling

te bevorderen?

Zooals reeds gemeld, zoo geen toovenarij in het spel is.

of de vrouw geen verboden dingen heeft gegeten of gedaan

gedurende haar zwatigersebap gaat de bevalling gemakkelijk.

Indien. nieftegenstaande alle voorzorgen, de bevalling toch

niet vlottend gaat worden alle meiischen die maar eenigs-

zins begrip liebben van toovenniddelen, tooverspreuken en

medicijnen, te hulp geroepen.

Dan moet de vrouw biechten, wat zij eventueel gegeten

heeft, of zij ook 'Oins bus wat haar niet toebehoorde heeft

medegenomen Waar zij lieeu geweest is, wiens of wmr

liuis zij binnengegaan is AD eiudelijk de oorzaak ontdekt

is. wordt onnuddellijk bet toovermiddel toegepast of de too-

verspreuk uitgesproken of worden andere middelen toegepast

opdat ile font bersteld worde.

18.

Hoe verklaart de I’apoea de weeeuV

Nergen.' amlers door, dan dat iemand om de vrouw te

plagen haar de pijnen bezorgt.

In de eerste plaats de vrouw die gaarne met haar man

bad willeii huwen en in de tweede plaats, doeli minder

voorkomend, door den man die haar had willen liuwen,

doch geen middelen geuoeg hezat om den bruidschat te
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betalen, zoodat zij aan haar tegenwoordigen echtgenoot

verkoeht werd.

19 . Wat is de oorzaak dat bet kind geboren wordt?

Door 20 maal den bijHaap verriclit te hebben. wordt de

vrouw zwanger. Als de vrueht rijp is komt zij te voorschijn.

Bij de eerste befalling doet dat pijn, bij bevallingen waar

door anderen met toovermiddelen de bevalling wordt tegen-

gewerkt ook, anders doet zooiets niet veel pijn. In de beide

genoemde gevallen, mag de vrouw schreeuwen; beter is bet

ec-hter om zulks niet te doen, wijl anders de afgunstigen

nog genoegen van liuti toovermiddelen bebben.

20 . Komt het kind door eigen beweging voor den dag

of geschiedt zulks door eeuige kraclit van de moeder?

De belpster wrijft den buik tot bet kind zich gewenteld

heef't. De moeder hondt zich vast aan een boomtak of een

stuk boomsehors of iets anders wat boven baar boofd gebon-

den is en drnkt door zwaar persen bet kind naar buiten.

De helpster gaat steeds door met den buik te masseeren.

21 . Waaruit bestaat de liulp bij de bevalling

?

ledereen acbt zich geroepen om te helpen, inaar sleehts de

in sub. 14 genoemde personen mogeu directe liulp verleenen.

22 . Wordt bij de liulp <>ok aan het kind getrokken?

Neen. Alleen wordt hij lastige bevalling met betelspuw

ile buik bespuwd en wordeii toovermiddelen aangewend, docli

al blijft de vrouw 4 of 5 dagen zoo liggen. ja, zelts al

sterft zij. aan het kind mag niet getrokken worden.

23 . Wanneer en door wie wordt de navelstreng door-

gesneden

?

Als de. placenta (T. M. ,
N/imw/.w”) te voorscliijn B

gekouieu mag de navelstreng door de helpster worden

doorgesneden. Vbor dieu in geen geval. Al duurt bet buiteu-

treden van de placenta ook een paar dagen.

24 . Hoe wordt de navelstreng doorgesneden ?

Zoodru de placenta is gekomen, snijdt de helpster de

navelstreng door met haar duimnagel. Is deze niet lang
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genoeg dan mag het ook gebeuren met een stukje bamboe

of scbil van de sagobladen (gaba) [T. M. , Samheri.”]

25. Wat doet men als de moederkoek niet voor den

dag komt?

In de eerste plaats toovermiddelen, <lau den bnik met

betelspuw bespuwen, en, indien dat niet helpt den buik

inwrijven met brandnetel.

26. Hoe wordt de vrueht in den buik gevoed?

Het kind zuigt aan de binuen/.ijde aan de borsteu en

krijgt zoodoende voedsel.

27. Sterven er wel vrouwen bij of na de bevalling?

Wat is de oorzaak daarvan?

Meermalen sterven vrouwen doordat bet kind niet komt

of doordat de moederkoek wegblijft. In het laatste geval

sterven moeder en kind. Dit geschiedt alleen als andere

menschen toovermiddelen kebbeu gemaakt.

28. Kan de bevalling bemoeilijkt worden doordat de

vrouw brutaal is geweest tegen haar man?

Als de ouders steeds kijven en twisten zoodat het kind

boos of beschaamd is en dientengevolge niet te voorsclujn

wil komen. moet de man haar buik met betelspeeksel bespu-

wen (semboer). Gedurende dieu tijd moeten alle bezittingeu

en gereedsHiappen van de vrouw boven haar hoofd gehaugen

worden, op zoodanige wijze dat zij ze steeds kan zien en

er aan heriunerd wordt dat ze haar man niet alleen moet

laten, daar haar nog veel werk wacht.

29. Hoe lang duurt het na de bevalling dat de vrouw

weder haar gewone werk mag verrichten?

Zoolang de navelstreng nog niet afgevallen is, mag de

vrouw niet opstaan, doeh moet in half zittende, half liggende

hooding met de beeneu vooruitgestrekt, op den vloer blijven.

(De hui/.en staan boven de zee). Als de navelstreim afire-

vallen is mogen de vrouw en de man zich weder vrij

bewegen. Zoolang echter dit nog niet is gebeurd bestaat

beider voedsel uit kentjoer (Kaempferia rotunda) en sagopap
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(Fie) met joiige kokosnoot (Tnh). Ander voedsel is ten

strengste verboden.

Daarna mogen man en vrouw ook pas baden. Yoor dien

nok verboden. Na het bad mag wel weer visch gegeten

worden, dock slechts van de kleinste soorten.

Zoo een 7.0011 gebaard is begint de vader na het haden

voor het eerst tegen het kind te spreken en zegt
:
„Ik eet

nu kleine vischjes. doeh als jij groot bent, vang jij groote

vissehen voor mij". Hi) brengt de kleine naar zijn prauw

en zegt: , Als jij groot bent rnaak jij een nog mooiere prauw

voor mij”. Hij wijst den kleine zijn viseh- en sehildpadspeeren

en zegt: , Als jij groot bent enz. enz’\ Zoo gaat hij voort

bij zijn roeispaan, bij zijn pijlen en bij elk aan te wijzen

voorwerp beet het: , Als jij groot bent zul jij deze voorwer-

pen nog beter hanteeren dan je vader’’. Bij elk voorwerp

moet ook de beweging van de werking voorgedaan worden.

Als de jonggeborene een meisje is. doet de rnoeder een

en ander met haar gereedschappen, zooals sehepuet, kook-

pan. sagoklopper enz.

De afgevallen uavelstreng wordt- aan den hals van de kleine

gehangen tot deze kan zitten. Dan wordt de navelstreng

in zee geworpen. Van af dat moment mag ook weer groote

viscli gegeten worden.

Nadat de kleine kan zitten mag de moeder weder alles

eten, met uitzondering van groote vissehen. die alleen voor

de heeren der sehepping bestemd zijn. Aan alle vrouwen

en meisjes is het eten van groote visselieu verboden. Zoo-

mede het eten van zwaar bloedeude vissehen.

30 . Kan het gebeuren dat een vrouw een dier baart V

Voor zoover de herinnering gaat is het nog niet gebeurd.

Wel heett oudtijds een tJasuaris een ei gelegd waaruit

een meisje is te voorsehijn gekomen, doeh het omgekeerde

werd nooit gehoord.

31 . Draagt de vrouw 11a de bevalling een navelband,

of riemV Waarom?
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De vrouwen dragen na de bevalling tot de eerstvolgende

menstruatie een band van boomschors, oiu de heupen op te

houden. Deze band wordt hi/i genoemd.

32. Is sonis bekend dat in andere dorpen een vrouw

bevallen was van een dier?

Ja. Voor eenigen tijd geleden, , de grootvaders van de

oude thans nog in ieven zijnde mannen leefden toen nog)

is een vrouw van het dorp TABLA NOESOE van een haai

bevallen, en in MOENGAI JAGAN A beeft een vrouw een

bos pisang gebaard. Alle verschijuselen wareu alsof een

kind zou komen, doeh tot ieders verwoudering kwarn wat

anders.

N.B. Tabla Noesoe vertelt het geval juist omgekeerd. De

jonge haai werd te Tabla Soefa geboren.

33. Gebenrt het wel eens dat een vrouw langer dan

gewoon. zwanger is?

Zeker. In de eerste plaats als zij zieh aan veel mannen
beeft overgegeven: in de tweede plaats als zij iemand een

blauwtje beeft laten loopen en hij haar gevloekt (k6na

soempah) heeft. Natuurlijk ook door toovermiddelen.

34. Kan men bewerken dat naar keuze een jongen of een

meisje wordt gebaard?

Als in een huisgezin reeds twee kinderen van gelijke

knnne na elkaar geboren zijn (zoous) en de derde is weer

een zoon, dan wordt om bij de vierde bevalling te zorgen dat

een meisje komt, de navelstreng niet door de helpster, doeh

door een weesnieisje nit het dorp dnorgesneden. Zij mag
geeu faniilie hebben. Zij snijdt de navelstreng door en zegt

:

„De volgeude mag niet, gelijk gij, een jongen, doeh moet,

gelijk ik. een meisje ziju”. Om een jongen te krijgen moet
de navelstreng van het meisje doorgesnedeu worden door

een weesjongen.

Ook is het een nitstekend mid<lel om mdien men een jongen
wenseht. de vrouw op miniatimr mannelijke gereedsehappen

en wanneer men een meisje wenseht op vrouvvelijke gereed-
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scbappen te doen slapen. Gedurende het verriohteu van den

bijslaap is dit middel bijna onfeilbaar.

35. I s der vrouweu een voorbeboedmiddel tegen zwanger-

sehap bekend of een middel om abortus op te wekkenV

Meisjes die ongeoorloofdeti omgaug liebben met jongens

en bang zijn voor eventneele gevolgen. smeeren bun vagina

itnvendig met een oplossing van akar toeba (Goccitlus)

in. Dan kuiinen ze niet zwanger worden. Vroeger werd

ook wel eetis een oplossing gedronken. doeh daar werden

de meisjes dol van. Het schuim kwam ben op den mond

staan.

36. Waarom gebruiken de kraamvrouwen vuur V

Het gebruik van vuur is zeer uoodzakelijk en wel

:

le. opdat de kleine verwarmd wordt. Daarvoor wordt de

kleiue naast de open baard gelegd. Men kan bet de kin-

deren ook wel aanzien. Zeer velen liebben kleinere of grootere

brandwonden

;

2e. de vronwen zelf liebben bet ua de bevalling zeer koud,

ergo verwarmen zij zieh

;

3e. de moedev steekt baar vinger in de warme aseh, daar-

na wordt met den warineii vinger de liens van de kleine

omlioog gewreven opdat de kleine een tlinken onibooggaauden

liens krijgt

;

4e. de navel van de kleine wordt met siribladen bedekt,

deze moeten echter eerst boveu het vuur gedroogd en ver-

warmd worden

;

5e. door de vagina uaar bet vuur te keeren, wordt deze

verwarmd eu droogt bet bloed vlugger.

37. Waarom vermoorden de mensclien luiune kindereu

en op welke wijze gesehiedt datV

Het vermoorden van de pasgeboreuen gescliiedt om

verscliilleude redenen

:

le. iudien mail en vrouw alle maatregelen bebben genomen

om een zoon (docbter) te krijgen eu bet tegeuovergestelde

heeft plaats, wordt de kleine door de moeder vermoord.
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Als zonder maatregelen geuomen te bebben de vrouw na

elkaar eenige kindereu van gelijke kuune baart, vermoordt

zij ook bet jonggeborene

;

Veel meisjes wil men in geen geval bebben, want zegt

de Papoea: Als ze groot worden, zorgen ze voor bun man

en familie, niaar wie zorgt voor ons, als we oud worden ?

ergo: de zee in.

Als veel jongens komen, zegt Papa: Wat drouimel. Als

die allemaal gaan trouwen moeten wij maar zorgen dat de

bruidsckat bij elkaar komt, ergo: idem.

Om en om, dat mag gebeuren. Eerst een jongen (meisje)

en dan een meisje (jongen);

2e. als de vrouw bevalt van een tweeling en de moeder

komt te overlijden, al zijn beide kindereu volsehapen en

gezond, dan wordt een kind of levend ingepakt of eerst

gewurgd en dan ingepakt, docb een van beide moet met

de moeder begraven worden;

3e. een buiten eckt geboren of uit overspel voortgesproten

kind, wordt met het hoofd tegen de steenen geslagen en

weggeworpen of ergens in de bergen ueergeworpen ten prooi

voor de wilde varkens, ook wordt het wicht wel levend in

zee geworpen. In geval 1. wordt bet kind in de martevaan

of wateremmer gegooid tot de dood is ingetreden en daarua

in zee geworpen.

Over bet dooden van de kindereu nog het volgende:

Geconstateerd zijn de volgende manieren van dooden:

In de martevaan of wateremmer; in zee werpen; opge-

hangen aan een s'tok; weggeworpen op een stille plaats

in het bosch; eerst gewurgd en dan begraven; met het

hoofd tegen den stijl van het hui- geslagen eu daarna in

zee geworpen.

38 . W at doet men met den moederkoek ?

Deze wordt in boomschors (waroe) gewikkeld en begraven

buiten het dorp of in zee geworpen.

39 . Hoe gescbiedt de voeding van de jonggeborenen ?
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N;i de geboorte wordt eerst naar den stand van de maan

gekeken. Eerst als de maan wassende is, wordt met voeden

een aan vang gemaakt. De voeding bestaat uit sagopap met

water. Als de uioeder naar de tuinen is, mag niemand de

kleine eten geven
;
alleen jong-klapperwater mag de kleine

drinken. Komt de moeder terug, dan wordt de kleine pas

gezoogd eu gevoed.

Bij het zoogen wordt bet volgeude in aeht genomen

:

Zoodra de kleine met den moederkoek ter wereld is

gekomen, mag oumiddellijk gezoogd worden. Zoolang de

moederkoek echter nog niet is verschenen wordt niets

gegeven.

Zoodra vei gunning is gegeven tot zoogen. neemt de moeder

de kleine op haar seboot met het gezieht naar de borst gewend.

Dan begint ze de natnen te noemen die zij de kleine toedenkt.

Zoodra de kleine by bet noemen van een naani, naar de

borst grijpt eu zoogt, behoudt hij (zij) dien uaam Is deze uaam

toevallig gelijk aan dien van een dorpsgenoot, dan moet de

kleine indien deze groot genoeg is geworden aan den uaam-

genoot een oude kraal betalen, omdat hij de onbeleefdbeid

heeft gehad om dien naam te kiezen.

40. \ ertel nog wat meer van zwangersehap, geboorte

enz.

Van de geboorte totdat de uavel afgevallen is. blijven

moeder eu kind bij elkaar, de vader blijft ver van de moeder

al. Hij mag haar niet eens aauzien, laat staan benadereu.

Zoodra echter de navel afgevallen is. mogen vader en moeder

samen werken, naar de tuinen gaan. vissclien en andere

werkzaambeden verricbten.

Als de moeder naar den tuin gaat, ot brandhout gaat

baleu, dan neemt ze een weinig massooi mede. Onderweg

kauwt ze daarop en spuwt links en rechts voor zicb uit.

Op deze wijze blijft de booze geest ver van haar, en durft haar

niet te volgeu. Verzuimde zij zulks, dan was in den kortst

mogelijken tijd haar kind door den boozen geest gedood.
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Bij eventueele verloving, al zijn de aanstaande verloofden

nog zoo klein, inogen ze elkaar met aanzien. Beiden scha-

men zich voor de omgeving, en voor elkaar.

Wanneer een bruid naar haar eebtgenoot wordt gebracbt,

nioeten alle meisjes uit bet dorp liaar begeleiden. In bet

huis van den eebtgenoot gekomen, houden de meisjes bare

banden op het hoofd van de bruid en houden haar oogen

bedekt. Een en ander gesehiedt opdat de bruid haar aan-

staande eebtgenoot niet zal zien, ook hij mag haar niet in

bet geziebt zien. Voor de deur van den bruidegom wordt

wacbt o-ebouden. Orn de bruid door te laten, moet eerst deo '

bruidegom aan de deurwacbters, per persoon, een kraaltje

geven. Daarna wordt de bruid pas binnengebracht. De moe-

der van de bruid vex-gezelt haar ook en blijft met de meisjes

bij de bruid. De eebtgenoot mag haar niet aanzien, noch

benaderen. Na ongeveer 10 dagen mogen de eehtgenooten

samen eten eebter met de ruggen naar elkaar gekeerd.

Zoodra eebter de bruidsebat ten genoege van de familie

der bruid is voldaan of men voorloopig genoegen neemt

met bet reeds betaalde deel, wordt der bruid aangezegd

dat zij mag gaan baden. Zoodra zij gebaad heeft, is zij

het bezit van den man. Deze mag haar benaderen, haar

laten werken, kortoni zij is thans de eehtgenoote in alles

van haar mau.

llulluHiliti
,
20 October 1910.



Gene Nleuwe Moskee te Weltevreden
DOOR

VICTOR ZIMMERMANN
fMel twee platen).

De vierde aflevering 1916 van het Tijdschiift ,Xed.-Indie

Oud en Xieuw” bevat een artikel van Dr. Ph. S. van Ronkel

;

,Moskeeen van Batavia” waarin de schrijver op de heu>

eigen, boeiende manier, aan de hand van bijzonder goed

geslaagde fotografische opnamen, de moskeeen vanBataGa,

de revue laat pagseeren.

Sedert dit artikel gesehreven vverd — Dr. van Ronkel verliet

in 1913 Batavia —
,
is Weltevreden nog eene groote Vrijdags-

moskee rijker geworden en iuteresseert het misschien den

lezer ook met deze kennis te maken.

Op het hoogste punt van den Pasar Tanah-Abang buigt

zuidwaarts de Gang Karet af, bekend doordat zij leidt naar

de groote ialamitische kerkhoven der bovenstad. Reclits in

deze buurt stond vroeger, geheel beantwoordend aan de

beschrijving, die Dr. van Ronkel van andere plaatsen geeft

:

„vrij diep in de kampong, door nauwe steegjes te bereiken,

bijkans verscholen tusschen onaanzienlijke liuisjes” een een-

voudig bedehuig.

Reeds lang was het, naarmate de buurt meer bevolkt werd,

te klein geworden en strookte, wat betreft grootte en aauzien,

niet meer met de omgeving, waar rijke Arabieren, die hier

stilte en een iets koeler klimaat kwamen zoeken, hunne

voorname huizen gebouwd hadden.

Van deze buren besloteu eindelijk twee, Said Aboebakar

bin Mohamad bin Abdoelraehman Alhabsie en Sheeh 8aid

bin Salim bin Soengkar, aan den ongewenschten toestand

een einde te maken, en nadat zij den noodigen grond badden

aangekoclit werd op 22 Januari 1914 bij notarieele akte

Tijdsclir. v. Ind. T.-, L.~ en Vk., deel LAT
III, »fl. 3. 15
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door hen eene stichting in het leven geroepen, welke, alle

haudelsdoeleinden uitslnitende (,tiada bermaksoed didalam

perserikatan dagang” zegt de tekst der aktej, alleen aan

godsdienstige verric-htingen gewijd zou zijn. De grond met

al hetgeen er op staat en zal te staau komeu werd voor

altijd het eigendom van deze stichting. terwi.jl het beheer

er van aan zeven personen werd opgedrageu. van wie vol-

gens de statuten vier Arabieren en drie ainDre Islamieten

moeten zijn. Als naaru der stichting werd: .MBigit Djama

Tauah-Abang Almamoer" gekozen.

"Was hiermede eene basis geschapen. en werd iutusschen

door een Hollandsehen architect te Batavia eeu plan voor eene

te bonwen moskee ontworpen. zoo bleef de hoofdzaak nog over:

het daarvoor noodige kapitaal te viuden. Wei werden gedrukte

circnlaires met arabischen en andere met maleischeu tekst ver-

spreid. die met eene zekere mate van welsprekendheid ’) de

gel o ivigen uitnoodigden bijdrageu tot de kosten van den

houw, die op / doAUO — geraamd werden, te storten, rnaar

zonder de offervanrdigln-id van den eersteu der stichters, Said

Aboebakar bin Mohamad bin Abdoelrachmau Alhabsie, die

voor zic-h alleen meer dan twee derden van de benoodigde som

ueerlegde, was het doel zeker met beivikr gevvorden.

Afbeelding Xu. 1 toont de moskee zooals zij titans vol-

tooid, in de gang Ivaret staat. Het is een groot eenvondig

wit gepleisterd gebomv in het front 26 meter breed eu 44-

meter lang, flat aan ± 3<M)o personen ruimte geeft. Van

bin nen zooals Dr. van Ronkel van niodceeen op Batavia

in het algemeen zegt: B hoi. groot, sober, ledig!" Alleen de

numhnr (atbeelding Xo. 2). naa^t de imlmih aan den WT
este-

1) Ken gedeelte van (le malei'che circulaiie luidde als volft:

. Telah diketalioei dari ini apit Ivueriin dan hadithnja Ra^ucloellah

s.ill.t’llaluie ‘alailii vva sullnma, |ai(ue kita Mienggoeh- dan berloemba

dengaii meuibikin betoel ]>ada me^djid-’ ialali tanda inian, ju‘ni ‘alamat

al-iman dan dialah dari ‘amal-nja chaw as al-nme'minin. telah mendjan-
djikan Allah ta'ala dengun krlebiliamijn. jaitoe aatoe loemali jang
bagoes di >oerga bagi •.eorung jang membikin incyljid, dan melipoeti
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lijken muur, venlient dat wij erbij stilataan. Van donkerbruin

bout met verguld snijwerk versierd, is zij eenvoudig maar

tocli sierlijk en geeft zij een goed denkbeeld vau den smaak.

dien inlandscbe houtsnijders — bet werk werd aan werklieden

uit Soekaboemi uirbesteed — kunnen bebben.

De lumpen, die overal verspreid hangen — banale gas-

kronen — komen beelemaal niet met de sohere onigeving

overeen, maar het zijn geschenken door verscbillende lieden

aan de moskee gedaan, en mogen niet verwijderd worden.

Veel „ stimmuugsvoller" is bet aebtererf: een oud kerkhof,

dat vroeger aan het bedebuis aatisloot en volkomen onvei-

anderd gebleven is. Onder de schaduw van vruchtboomen

liggen bier de eenvoudige graven, waarvan sommige vrij ond

zijn, bier en daar vervallen, niet veel meer dan kleine beuvels

met levend groen bedekt, maar rnstig en vol vrede. Een

levende pagger sc-beidt het erf van de aangreDzende kampong.

Reclits acbter is eeue breede open gaanderij, die vo >r

bijeenkomsten en vergaderingeu gebruikt wordt, de liouteu

stijlen, die de bedekking drageu. zijn van bet oude bede-

liuis overgenomen. Verseheidene wasebgelegenlieden en een

eenvondii^ huisje voor den inlandsehen waker bestemd,

perkataiin seorang membikin niesdjid, jaitoe pada tiap- seorang jang

ineinbantoe membikin dengan hurtanja atau oesahanja atau tenagiinja,

sekalipoen dia bantoe dengan satoe batoe, malahun jang perseroe di-

dalam membikin me-djid dengan sekoeasanja dan koeatnja terlebih

bagoes dan terlebih selamat daripada mug membikin sendiri sadja,

kerana selamat daripada na dan daripada sandah dan daripada oedjoeb

dan lain-. Marilah kita sekalian saudara- moeslimin berloemba dan

bersig^rn mengbasilkan dan meiidapatkan ini tadhilah jang besar, dan

iulah mend jadi alamat mian kita, kerana kita pertjaja dengan kebenaran

perdj indjian Allah ra‘ula jang tiada salah sekali- perdjandjiannjo, dan

kita soekoer ni'mat Allah ta'ala jang dikaroeniakan pada kita.

jM.ii'ilah masing- sekoeasanja dengan senang hatinja kita membikin

baroe niesdjid djann* Tanabang Alma'moer, soepaja loeas dan moeat

boeat orang- bersembalijang didalamnja dan didjadikan boeat meme-

lihara dan mendjaga barang- jang dapat dari pengasinja orang, jaitoe

beberapa orang jang mendjadi pengoeroes didalam ini hal adanja enz.
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voltooien een geheel, waarvoor de gemeente aan de stichters

wel grooten dank verscbuldigd is. Dat hunne stickting aan

eene werkelijke behoefte beantwoord heeft, bewijst bet bezoek

op een Yrijdag, wauneer de sebaren, die hier uit de omstrekeu

liunne gebeden komen verrichten, het groote gebouw nu reeds-

— twee jaren na zijne voltooing — bijna geheel vullen.

Batavia, Januari 1917.



EEN EN ANDER OYER SEMANGKA
DOOR

J. JONGEJANS,
Controleur B. B.

(Met een kaart).

Xothing useless is or low:

Each thing in its place is best:

And what seems but idle show

Strengthens and supports the rest-

Longfellow, The Builders.

INLEID ING
Hoe weinig zekere gegevens nog bestaan omtrent bet

gewest aan den uitersten zuidhoek van het rijke Sumatra

«n boe weinig bekend dit nog is, moet ieder opvallen, die

met meer dan gewone belangstelling deze streken beziet en

zich de . moeite getroost dieper in het wezen daarvan door

te dringen. De kennis omtrent deze residentie is nog zeer

vaag en onvolledig en geeft waarschijnlijk juist daardoor

zeer veel aanleiding tot meeningsverscbil. De dagelijksche

pers op Java bevatte tot voor korten tijd weinig over deze

streek, terwijl ook de wetensehappelijke periodieken geen

of weinig belangrijks behelzen. En tocb mag dit verwon-

derlijk heeten voor eetie streek, die zoo dicht ligt by Java,

zoo sremakkelijk te bereiken is en reeds eeuwen in verbinding

heeft gestaan met Banten en haar Sultans. Men bepaalt zich

ertoe ,zoeklichten” te werpen, maar van eene helle beliehting

is geen sprake. Daar komt nog bij dat — nil de pers zich de

laatste twee jaar wel met deze streken is gaan bemoeien — de

gegevens door haar verstrekt, dikwijls zoo eenzijdig zijn, dat

letnand, die werkelijk beter met de toestanden op de hoogte is,

niet anders dan schouderophalend daartegenover kan staan.
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De invloed van deze beriehten. die door het groote publiek

gelezen worden, mag niet worden ondersehat en het is daar-

om dan ook, dat ik niet kan nalaten op deze plaats een

waarsclmwend woord daartegen te doen hooren.

Edoch, een betere toekomst „doet zich ope”. Naast het

uit den aard der zaak meer oppervlakkig en — naar it reeds

mededeelde — minder waar ’) krantengesehrijf, komt meer

degelijk onderzoek aan het woord en te dien opzichte kan

het dan ook wel niet auders of met belangstelling moet

zijn kennis genomen van het onlangs versehenen werk van

Dr. Broersma: De Lampongsebe Districten, waarin syste-

matisch de versehillende onderwerpen worden behandeld en

waarin een belangstellende den overvloed van gegevens

op gemakkelijke en o.verziehtelijke wijze kan gerangsehikt

vinden.

Het is niet te veel gezegd, wanneer ik de verschijning

van dit boek voor de Lampongs eene zeer belangrijke ge-

beuitenis noeni en al moge het eene monografie voor dit

gewest niet overbodig makeu (zie Tijdschr. B. B., April 1 D 1 6) r

in elk geval zal dit het fundament vormen. waarop anderen

met nieuwe gegevens kunnen voortbouwen om ten slotte te

komen tot een zuiver heeld van het gewest, dat ik eens

door een hooggeplaaDt Inlandseh ambtenaar kenschetsend

hoorde noemen: het ,anak tiri” — liet stiefkind van het

Oouvernement. Tnderdaad — gaan we aan de hand tau de

overvloedige gegevens van Dr. Broersma het leven en de

gebeurlijkheden van het gewest na — dan moet getuigd

worden, dat het steeds stiefmoederlijk is bedeeld o-eworden.

Begrijpelijkerwijze is het werk van Dr. Broersma niet

geheel vrij gebleven van fouten en onnauwkeurigliedeti. Al

heeft iemand van nature de gave om spoedig in de psyche

1» Minder waar in de beteekenis, dat iemand die het geschri|f leest

een verkeerden of minder juisten indruk van den werkelijkeii toestand

verknjgt. Ik veronder-tel niet, dat opzettelijk onwaarheden worden
ge<lebin*er<1.
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van een heui vreenul volk en in het wezeu van zijn (laden

door te driugeu, toch is het wel weiisclielijk langeren tijcl

daaronder te vertoeveu. Speciaal geldt dit voor den Lum-

ponger. Steeds toch is deze hevivesd zich nit te spreken

en vrij moedig te autwoorden op hem gestelde vragen, vooral

wanneer hij deze in verband brengt met verhooging ztjtier

belastingen. Dan zal hij zeker zijne inkomsten en bezit-

tingen veel geringer opgeven dan ze in waarkeid zijn J

)

en daaruit is het m. i. te verklaren, dat versehillende onder-

werpen te donker geldeurd zijn (zie b. v. het hoofdstuk,

waarin de pepereultunr wordt behandeld). Bestndeert men

bedoeld werk, dan moet wel de indruk gewekt worden, dat

het in alle opziehten in de Lampongs droevig is ge-teld:

de landbouw mislnkt en verkeerd hegomien, delfstofic n en

mijnbouw van geen belang. visscherij en nijverheid slecdits

voldoende voor plaatselijk gebruik, terwijl ten slotte de

handel weinig te beteekenen heeft en het verkeer er duur

en lastig is. Voorwaar, geen aanlokkelijk beeld ! De maat-

regelen aan het slot genoemd. zouden dan ook uiet voldoende

zijn, wanneer het inderdaad zoo droevig met alles gesteld

ware. Wanneer het land met zelf een gezouden kern in

zitrh onulroeg, zou het niet door allerlei maatregelen van

buiten-af voornitgehracdit knnneii worden. evetnuin als een

ziekelijk aangelegd kind iu weerwil van alle goede zorgen

ooit een krachtig man zal worden.

Toch zijn we Broersma dankhaar voor het werk, dat hij

oils gaf
;

dat hij, hoewel den arbeid voor zijn hoek met

een koel hoot’d aanvaardende, niet met een koel hart nit

het gewest is teruggekeerd Een hoek als dit was noodig

oin het starre vooroordeel tegen de Lampongsehe Distrieten

weg te nemen. Daaruit spreekt de hlijde hoop, dat — wil

de Regeering maar toetasten — dit gewest wel degelijk een

toekomst heeft, M die — naar Broersma aan het slot van zijn

1) Zie hieromtrent A. < ‘ooimins Jnr., De eeonomi'che on t wikkeling

tier resiilentie Liimpongsclie Distrieten, Tijdscliritt 15. Ik, April lKla.
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vverk zegt — „ons wel niet zal verbazen door een vlucht van

partieuliere landbouwnijverheid of inlandschen oudernemings-

geest, doch die ons zal bevredigen, omdat zij in zicb bergt

de opbeuring. de verbeffiug van gansch een land en volk”.

Het doel van dit opstel is, zoo mogelijk, een leemte in

bet boek van Broersma aan te vullen nl. de behandeling

van de oude afdeeling Semangka, de tegenwoordige onder-

afdeeling Kota Agoeng. Deze street toeb, die ook wegens

de vruchtbaarheid van karen bodem tot de belangrijkste

gedeelten van bet gewest gerekend mag worden, maar door

omstandiglieden, die ik nader hoop te bebandeleu, langen

tijd van alle verbinding verstoken is geweest en daardoor

onbekend, had in een boek als dat van Broersma niet zoo

opnervlakkig bekaudeld mogen worden. Een bezoek zelfs

aan deze streken is aeliterwege gebleven. Bij de behande-

ling van een en ander zal ik tevens gelegenheid hebben op

bepaalde punten te wijzen, waarin ik het met Broersma

niet eens ben, o. a. de bespreking van de pepercultuur en

den sawahbouw, welke ook voor Semangka van het grootste

belang zijn. Yan de peper toch brengt zij de beste soorten

voort, terwijl ook de sawahbouw niet onbelangrijk mag
heeten en steeds vooruitgaat.

Hoewel sedert 1912 deze onderafdeeling officieel Kota-

Agoeng beet, ]

)
geef ik er de voorkeur aan den meer

historischen naam Semangka te gebruiken, welke naam ook

onder de bevolking voortleeft. Yolgens de legeude dankt

zij dezen naam aan de vrucht Semangka (een soort water-

111 doen), die in grooten getale groeide aan de rivier, waar

de eerste bewoners zieli neder zetten. De eigenlijke kampong
Kota Agoeng is ongeveer drie paal het binnenland in gele-

1) In 1S6H werd gevormd de afdeeling Semangka, welke bij de

regelingen van lsTH en ISbO bestendigd bleef, met de hoofdplaats

B-nawang (in Staatsblad 1»73 staat de oude spelling Reniawang).

Het zou aanbeveling verdienen bi) eene eventueele regeling wederom
den naam Semangka in te voeren.
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gen, terwijl de boofdplaats bestaat uit de kampoeDgs Pasar

Madang en Koeripan. De oude naam is weer herleefd in

bet, in dit jaar ingestelde arnbt van Demang van Semangka.

Achtereenvolgens zullen we de volgende punten behan-

delen

:

I. Algemeene bescbrijving.

II. l it de gesehiedenis van Semangka.o O

III. Landbouw en nijverbeid.

IV. Handel en verkeer.

V. Visscberij.

Slotwoord.

Algemeene Beschrijving

Stelt men de oppervlakte van de gebeele resideutie op +
30000 KM 2

, !) dan zal die van Semangka ongeveer 3000

KMa bedragen, dus ongeveer zoo groot als onze provincie

Znid-Hulland. De ouderafdeeling telt 93 kampongs met eene

bevolkiugssterkte van ± 23100 inwoners. Richter’s rapport

geeft ruim 16000; deze opgave is ecbter te laag en dateert

van v66r de grensuitbreiding van 1912.

Het gewest is tegenwoordig verdeeld in twee afdeelingen

;

Telok Betong in bet Zuiden, rechtstreeks bestuurd door den

resident en Sepoetih-Toelangbawang in het Noorden onder

eeu assisteut-resident. De afdeeling Telok Betong beeft drie

naast elkaar liggende onderafdeeliugen, waarvan Semangka

het meest westelijk gelegen is. Deze ouderafdeeling, in bet

Westen grenzend aan Beukoeleu, in bet Noorden aan Ben-

koelen en de onderafdeeling Sepoetih, in bet Oosten aan de

reeds genoetnde Onderafdeeling Telok Betong en in het

Zuiden aan Straat Soenda, waar zij tevens de Semangka-

of Keizersbaai omarmt. die ongeveer 50 KM. het land

1) Yolgens den ltegeeringsaluinnak van 1016 op bladzijde 6, 538.3

vierkante geografische inijlen; op bladzijde 126 van hetzelfde work

wordt echter vermeld 175 vierkante geografische inijlen. A erbeek gaf

in 1881 op 527.3, met eilanden 535.
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binnendringt, wordt bestnurd door een eontrolenr, bijge-taan

door een demang, die teveus de dagelijksche Riding over

een underdistrict heeft, en twee assisfent-demangs. £r zijn

dus drie onderdistricten : dat. waarin de lioofdpiaats ligt

of onderdistriet Semangka, hetwelk het geheele westelijke

gedeelte van de onderafdeeling beslaat. het onderdistriet

Poegoeng, gelegen in het X. 0. gedeelte eu het onderdia-

trict Poetih Doh. omvattend het oostelijk gedeelte laugs de

Setnangka-baai. Hiertoe belioort ook Poelau Taboean. De

laatste grensregelmg dateeit van 1912: de grenzen tnssehen

de onderdistricten, evenals die van de kampougs, zijn niet

ontschreven. Men volgt hierbij de vroegere, bij de bevolking

geliefde, marga-indeeling.

Met de boot van Telok Betong kouiend, bereikt men na

enkele uren, rec-ht zuidwaarts stoomend. de gevaarlijke Straat

Lagoendi, bnigt daarna westwaarts om, om vervolgeus voorbij

Poelau Taboean na nog eenige uren stoomens Semangka te

bereiken. Meestal komt men daar 's morgens vroeg aan,

daar de hooten ’snachts van Telok Betong vertrekken. De

tocht dnnrt sleeht; zes uren en geeft het gevvone Iudische

eilandenlandschap te zien. Op vrij grooten afstatid worden

deze eilanden voorbij gevaren, zoodat ze zieli voor het oo<r

voordoen als begroeide rotten, tvaarop geen menschelijk

wezen het zou wagen te leven.

Van zee nit gezien <loet Semangka zieh voor als een

landsehap, weelderig van rijken groei, waarbuven trotsch

zieli de mini 2100 meter hooge Tenggamoes verheft, wiens

top meestal artistiek-zwierig met kleine wolken als met een

Rembrapdtieken hoed is getooid. Is de berg zeer helder na

enkele dagen van fliuken regenval, dan kan men sums vanafde

boot midden op dmi berg het rivierwater zien stroomen,

hetgeen door de opkomende zon b<dicht een waarlijk imlruk-

tvekkend schonwspel opleVert.

Zoodra men zich met een sleep van de boot, die op +
1000 M. van het strand af geankerd ligt, uaar den wal
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op den kleineti pier heeft begeven. bemerkt men — wat trou-

wens van af de boot ook reeds ziehtbaar was — hoe zacht

glooiend liet terrein lioordwaarts uaar den Tenggamoes of

Keizerspiek oploopt en hoe bet groen hier friseh optlenrt

en overal stroomend water vroolijk klaterr. Wat een versehil

met Tandjong Karang eu de ten Xoorden daarvan gelegen

waterarnie streken ! Daar alles dor en droog. bier alles

frischbeid en leven !

Is de residentie in bet Oosten vlak en laag. naar bet

Westen wordt ze ineer bergaebtig. Het bergland wordt

gevormd door drie, bijna evenwijdige ketetien. die van vnl-

kaniscben aard en door lagere ruggen met elkaar verbonden

zijn. De natuurlijke westgrens van Semangka wordt gevormd

door den Boekit Sawali. die iloor het dal van de Semangka-

rivier is gescheiden van Sumatra's grooten keten Barisan,

welke als boogste top de Tenggamoes 0 of Keizerspiek

heeft. Deze 7000 voet hooge berg bestaat nit een zeer

regelmatig, spits toeloopendeti kegel en is geheel begroeid;

de versebillende vegetaties zijn duidelijk te ondem-heideu.

Een toeht naar den top is door het woe.-te terrein zeer

vermoeiend, tnaar levert een praehtig scliouwspel op. Men

ziet beneden zicb de Semangka-baai als een klein binnen-

water, terwijl men over de Boekit Sawali been in den

Indisehen Oceaan ziet. Ook heeft men een blilc op de streken

naar bet noorden en oosten : Goenoeng Soegih, Telok Be-

tong en Kalianda, terwijl zelfs Java ziehtbaar is. De top

bestaat nit een klein vlak gedeelte. ongeveer 10 M*. groot.

waar nit een kleiue broil roodaelitig water opborrelt. De

hellingen bevatten een sebat van terreinen, geschikt voor

sawabs eu tninen van versebilleiiden aard. \\ el zijn bier van

reeds vele in gebruik bij inlanders, maar groote terreinen

1) I)e Inlander beneert, clut deze nan in afkonistig is van een

boomsourt, ilimoia gelieeten; het zou dus beteekenen, hoosje plaats

waar de damoesbooin groeir. Of dir juist is, moeten de geleerden

maar uitmaker.
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liggen daar nog van uitstekende kwaliteit zonder dat daarvan

eenig nut wordt getrokken.

Uit de Barisan gaan eenige ruggen in oostelijke riehting

met verschillende toppen van 500 tot 1000 meter hoogte,

bijna alle gedoofde vulkanen. Dicht bij den Tenggamoes

ligt de z g. Gistingboogte (+ 700 M.); d wars daar overheen

loopt de groote weg, die Semangka met Telok Betong ver-

bindt. Verder liggen daar nog, meer naar het Xoorden,

de volgende toppen : de Tangkit Kabawok (1640 M.), de

Boekit Rindingan (1508 M.), de Pematang Soelah (1441 M.)

en de Pematang Haloepan (1336 M.).

Het noordelijk gedeelte van Semangka (de Rebang-streken)

wordt gevormd door eene hoogvlakte, met zeer vele vruchtbare

gronden, welke in het westelijk deel 800 — 1000 meter, in

het oostelijk deel ( Rebang- Poegoeng) 200 — 400 meter bo-

ven den zeespiegel is gelegen. Xaar het Zuiden neemt de

hoogte geleidelijk af; het controleurshuis, ongeveer 10 mi-

miten gaans van het strand verwijderd, ligt op 34 meter.

Is in het algemeen het land eeu echt bergterrein met

vele diepe ravijnen, diep ingesnedeu rivieren en steile berg-

hellingen — toeh vindt men hier en daar groote valleien

en betrekkelijk veel vlakke hooggelegen terreinen. Zoo vindt

men langs de Oostzijde van de Semangka-baai de valleien

van Limau, Poetih en Pertiwi, terwijl ook in het Xoorden

vlakke terreinen voorkomen, o. a. in de Poegoeng (u.l. oin

en bij de Rebang-kampongs : Gedong Agoeng, Peuautian,

Moeara Doea en Goenoeng Meraksa) en in het Oosteu om
de Rebang-kampongs Oeloe Beloe, Oeloe Semoeoeng en

Tandjong Begeloeng, welke veeivuldig gebruikt worden voor

sawahgronden, voor peper- en koffiebouw. Verder hebben

we nog de moerassige vlakte aan den benedeuloop van de

Semangka-rivier. Overal elders bestaat het terrein uit zachte

glooiingen, oploopend naar het Xoorden.

Met uitzondering van de AVay Semangka, die voor kleinere

prauwtjes tot aan Lahoe, ongeveer 15 K.M. het land in.
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bevaarbaar is, is geen enkele der talrijke rivieren voor

seheepvaart te gebruiken. De meeste rivieren ontspringen

hoog in bet gebergte en storten zieh met vele kleine

watervallen en groote stroomversnellingen in zee. Hoewel

het stroomgebied niet ontwoud is. knnnen ze geweldig en

zeer plotseliug bandjiren, wat dikwijls niet alleen de pri-

mitieve waterwerken voor de 9awahs vernielt en veel scbade

aau wegen en bruggen toebrengt, maar sorus ook menscben-

levens kost, (eonfroleur Sanders verloor daarbij in 1904 bet

leven). Berokkenen ze dus aan den eenen kant zeer veel

scbade en zijn ze dikwijls eeue groote belemmering voor

het verkeer, aan den anderen kant zijn ze voor den sawab-

bouw van het grootste nut. Voor de vischvangst zijn ze alleen

van plaatselijk belaug; toeh komt bier en daar tamelijk veel

viseb voor, betgeen soms blijkt na bandjiis, waarbij groote

sterfte onder de \isschen plants vindt.

Een blik op de kaart doet zien, hoevele rivieren en

riviertjes van de bergen stroomen naar zee. Begeeft men

zieh langs den grooten weg van den uitersteu kampong in

het Oosten (Radjabasa) naar de Poegoeng, een afstand van

40 paal, dan moet men niet minder dan 180 bruggen en

gagoeroeugs (duikers) passeeren.

Langs de westgreus van de onderat'deeliug. i.e. langs

den voet van den Boekit Sawab, stroomt in een diep inge-

sneden dal de Way Seinangka, welks ruim 100 K.M. lang

is, in Benkoeleu ontspringt en tussehen den Boekit Bawan-

goetjoeng en den Boekit Sardang doorstroomend, Semangka

bereikt. Ten Zuiileu van de kampong Lalioe neemt ze de Way

Semoeoeng op, welke op den reeds genoemden Pematang

Soelab ontspringt. De benedenloop gaat door eene moeras-

sige vlakte, ontstaan, doordat de rivier in hare afwatering

wordt belemmerd door de atzettingen in zee (koraal-kalk

en zeezand).

In bet heuvelland tussehen de Boekit Riudingan en

Pematang Soelali ontspringt de Way Ngarip, stroomt zuid-
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waartj laug= (leu voet van den Goenoeng Koekoesan en

Pematang Wav Pauas. soijdc deli grooten weg bij Pekon

Balak en stort zieh daarua in zee.

Ten Xoorden van den Tenggamoes outspringt de Way

Beloe, laugs welks oevers twee a anne brouuen vuorkomen

(Way Paua~). ongeveer 20 KM. van Kota Agoeng verwijderd.

Het water is zeer warm, bijna kokend en komt ait spleten

in de zeer dikke basal tlava-banken te voorsehijn Ook wor-

den op ver?ehei dene plaat-en in spleten en hoiten kursten

van wit zout aangetroiieu, die zieli door verdamping van

het water aan de oppervlakte liebben gevormd. Overigens

worden in het westelijk gedeelte van de at'deeling sleehts

kleinere riiiertjes aangetrolfen. evenals in het oostelijk

gedeelte laugs de Seuuiugkabaai

In bet noordelijk en noordoostelijk gedeelte der onder-

afdeeling liggen de bronriviereu der in Ttdok Betong belang-

rijker wordende Way tiekampung Ontspringend op den

Tangkit Pi,sang en den Tangkit Begeloetig op de gren> \ an

Benkoelen. stroomt ze reclit oo-twaarts langs het gebeele

noordelijk gedeelte van de at'deeling, buigt zieh duarna znid-

waurts ran. waarna ze de Way tsangharoes, de Way llaban

en de Way Moeara Aboeng in zieh opneemt, door vele

kleine ritieren wordt versterkt en vervolgens enkele palen

ten Xoonieu van de kauipong Tioeli Meinon de onderaf lee-

ling Seiiiangka verlaat. Met weinig kronkelingen stroomt

ze door zeer vruehtbare strekeii.

8emaugka i~ eene eehte wondatdeehng : vourzoover de

grond niet in beslag is gei.onien door wegen en kampongs

met huijUe rijstvehlen en peper- eu koflie-tuinen, is bij bedekt

met host h, liet/.i] van jongere. lietzij van ondere formatie.

Voorzoover ik kon liagaan. bestaat eeliter bet grootste

gedeelte nit jongere formatie, betgeeu wel deels zal zijn te

verklaren nit ile gruote verwoestingeu, in 1883 door de

Krakatau-nir bar-ting teweeggebraebt, waardoor lieinde en

ver a-eh en slijk werdeu verspreid en deels ook door het
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feit. dat de Lamponger reeds eeuwen en eeuwen gewend is

roofbouw te plegen. Wijl de Lamponger reeds in den

Compagniestijd zijn peper via Banten aan de 0. 1. C. leverde

en ztjne pepeituineu, die hoogstens 15 jaar vruektdragen,

telkens meuwe stukken gronds opeiseliten, terwijl de oude

tuinen verlateu werden. ligt liet voor de hand, dat in den

loop der tijden eekt oerboscli geene gelegenlieid had zic-li

te vorinen.

Alaug-alaug vlakten kouien orn zoo te zeggen niet voor.

De knst van de Semangka-baai, welke zieh, met uitzou-

dering van bet moerassige gedeelte aan de nionding van de

T\ ay .''emangka, bij uitstek leent voor klappereultuur, be-

staat voor een gedeelte nit zaudstraud, terwijl op andere

gedeelten de rotsen zieli steil nit zee verbeifen. De weg

langs de oostzijde van de baai loopt bijna uitsluitend diebt

langs bet strand, terwijl bij sleebts mi en dan genoodzaakt

is dieper laudwaarts in te gaan. De westzijile der baai is

weinig ingesiieden, eveuals bet noordelijk gedeelte van de

Oostknsf
;

bet zuidelijk gedeelte daarvan vertoont ecbter

versebeidene insnijdingen. welke worden toegesebreven aan

verwering van bet leigesteeme. De/e inhammen bieden een

veilige sehuilplaats aan de Inlandsebe vaartuigen. Hier wor-

den nog enkele kleinere eilandjes aangetrotten, waarvan

roelan Hioe bet grootste is; de overige zijn niet veel anders

dan rotspnnten zonder eenig belang.

De lange strook gronds langs de westzijile van de baai

beet Pemataug Sawali, betgeeii hetzelfde beteekeut als Boekit

iSuwali ; de naam van bet gebergte, dat Benkoelen van

Setnangka seheidt. is dns overgegaau op deze, altbaus voor-

loopig. weinig belaugrijke en moeilijk te bexeikeu streek. ')

Weinig kampongs vindt men bier, waarvan de voornaamste

zijn: Ivaoergadiug en de nit. de gescbiudenis bekende Betoeng"Off ff O

1) Your lie Jvrakatau-uitbarsting eeliter, moet hier eene vrij belang-

l ijke vestiging van Toelang-Bawangers geweest zijn.
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en Taudjoengan. Geheel in het Zuiden, niet ver van den

Tandjoeng Tjina ligt bet Danau Mendjoekoet. Voor grootere

prauwen is het niet mogelijk op eenig punt langs de westzijde

binnen te loopen, behalve bij den reeds genoemden kampong

Kaoergading. Allerwege wordt door de bevolking dan ook

slechts gebruik gemaakt van de zg. djoekoeng, een klein,

uit een boomstam uitgebold en van bamboevlerken voorzien

vaartuigje. In het zuidelijk gedeelte van de oostkust worden

wel grootere prauwen gebruikt, waarvoor verschillende goede

Lavenplaatsen zijn. Als voornaamste zijn daaronder te ver-

tnelden die van Keloembajan, Oembar, Tengor, Poetih en

Limau. De uiterste zuidpunt van het oostelijk gedeelte heet

Tandjong Tikoes.

Op die gedeelten, waar de kust bestaat uit zandstrand,

is ze tot vlak bij zee dicht begroeid met laag gewas, hier

en daar ook met geboomte. Langs het strand strekken zich

op verschillende punten langs de geheele Semangkakust

koraalriffen uit, die een niet gering gevaar opleveren voor

de scheepvaart.

De baai, waarvan slechts gebrekkige zeekaarten bestaan,

vertoont groot verschil in diepte. Er kan soms eene geweldige

deining slaan met plotselinge vveersverandering, waarvoor

zelfs ervaren zeelieden geene verklariug weteu te geveu.

Een rustig zeegedeelte wordt aangetroffen bij de reeds

genoemde kampong Betoeng en de oemboelan (gehucht)

Tandjoengan. Yroeger was dit — reeds in den Engelschen

tijd — eene vestiging van eenig belang; later is dit veranderd,

terwijl het bij de Krakatauramp geheel is weggevaagdj
eenzelfde lot werd ook de toenmalige hoofdplaats Benawang
beschoren, hetgeen oorzaak werd van het ontstaan van de

tegenwoordige hoofdplaats.

De Semangka-baai is zeer vischrijk, terwijl er ook zeer

vele haaien voorkomen. ’t Is een gewoon verschijnsel deze
dieren voor zich uit te zien zwemmen, wanneer men in

een djoekoeng de baai oversteekt.
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Aan de niondingen der rivieren en vooial op plaatsen,

waar kleine moerassige gedeelten voorkomen, worden vele

krokodillen aangetroffen, die in het stilstaande water een

goede schuilplaats vinden.

Voor den ingang van de baai ligt bet eiland Taboean.

De naam is — naar men mij vertelde — te verklaren als

volgt: taboean is in het Lampongseh een soort van wesp

of bij (Jav. tawon). Daar bet eiland den vorm lieeft van

een wespennest, noemde men bet oorspronkelijk Poelau

Sarang Taboean, later verkort tot Poelau Taboean.

Daar de boot meestal dicbt langs de oostzijde der baai

vaart, ziet men het eiland -slechts van verre, zoodat het

zich aan het oog voordoet alb een groote begroeide berg;

de hoogste top is ruim 672 meter lioog. Juist doordat het

zoo bergachtig is — vooral m het Zniden waar de rotseu

zieh steil uit zee verhelfen en het eiland niet is te benaderen —
is het voor bewoning vrijwel ongesehikt. De enkele kam-

pongs en oemboelans bevinden zieh alle op den uoordpunt

en enkele palen zuidelijk lungs ile oust- en westzijde van

het eiland, alle langs de knst. In het Noorden en in het

Zuiden liggeu nog twee toppen, waarvati de eerste 192 en

de tweede 212 meter hoog is.

Enkele kleine bergstroompjes voorzien de inwouers van

water. Hun levens-onderhoud verkrijgen deze uit de khipper-

teelt — waarover later uitvoeriger — en den htdangbouw.

De eenige kampong, waar tevens de laudingsplaa's en de

pa-angrahau zijn, is Sawang Binoek, d i. het groote venster.

Hij is ruim gehouwd met Hinke groote huizen, die getnigen

van de welvaart, van de bevolking. Aan het hoot'd van deze

kampong met zijne gehuehten staat de kepala Taboean.

In het geheel wordt het eiland bewoond door 269 Inlanders,

waarvan 89 heereudienstplichtigen.

‘ De noordpunt heet Oedjoeng 'I joekoekpamoenan, de zuid-

punt Batoe Keboetjoeng terwijl aan de oost- en westzijde

nog worden aangetrotfen de Batoe Djadjar en Batoe ladjem.

Tijdschr. y. lad. T.-, L.- en Vk., deel LV1II, &fl. B. 16
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Van de diersoorten vindt men bier slec-lits wilde zwijtien.

Als eigenaardiglieid zij nog te \ermelden, dat bier witte wi

gestreepte varieteiteu vonrkomeii. Men vertelde mij. dat heel

vroeger hier een Engel-eh seliip wa- geweest ( waar?chijnlijk is

dat bier gestr.nidi. dat de wirte dier-unrt had a.htergelaten,

waarna deze zich met de Inlandscdie snort bad vermeugd.

De inwoners ond^rboudeu de verbiuding met den vasten

wal met djoekoengs en prauwen (koleks).

Sedert Juli 1913 worden regenwaarnem ingen gedaan ter

koufdpkuttse Kota Agoeng en in Poetih Doll (oostzijde van

de Semangka-baai ), waarbij einde 1915 nog kwamen de

-tations Tailing Padang, 0> loe Deloe en Oeloe >emoeoeng.

l>e eers'e twee starions kggrii aan zee en op gei'inge lioogte

d.tarboven (IU ii 3U merer), de oveiige station? liggen meer

binnenwaarts. lv-per-tievdiik op 213. SUO en 70U meter,

llovendien wordt s.-dert 1913 met een in de sehaduw

gebangen Thermometer dagelijks de maximum en minimum

temperatunr afgvlezen: dir gesehiedr e< liter slec. bts ter koof'd-

plaafse Kota Ago-ng, die li r l,ij de kn-t. L>e gemiddelde

jam temperatunr bedruuut 75 graded Paluviiheit. t.'nvi|l de

teinperamursver-eliilleii in dfu.eu en mitten nioe~»on hetrek-

kelijk g-ring /ljn. M'-t n.rzondemig \an de onmiddellijke

ku-t'f reek, kuu In-t krimaat van 2enM(igka als aaugenaaiii

koel wordeii o.*ki-nsi ieo^r.

De miii'te reg'-’i lali in de niaandoii M,-i tot September, ile

meeste tan 1 *. eem 'nw lot M.iarr \ nor de tad it- station', die ge-

dnreiide iiri- jaren wmirnemei:. t-edioeg d" neiimbl -lde mauii-

(ielijk'tlie ei, |.i i: i !’ S 'i !,e r* _r» iiv,»l m lu.dmieti l-' uirg.-dnikt :
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In de droogste maanden — ongeveer van Juli tor Septem-

ber — heersehen afwisselend oosten- en westenwinden. Dit

is liet gunstige jaargetijde voor den \ isseher en den prauwen-

voerder. De zee is dan meestal rustig : op den vasteu wal

vallen eeliter ook in dit jaargetijde dikwijls vrij zware

regens. De gemiddelde eijt'ers van Semangka — voorzoover

die zijn nagegaan — zijn dan ook kooger dan die van de

overige gedeelten van de Lampoug-che Districten.

In de maanden December tot Juni heer.-ehen overwegeud

zuidoosten winden. Dit i> bet slechte jaargetijde, waarin

gevaarlijke rukwinden en groote golveu de baai nnveilig

maken; de zeeuian moet dan op zijn hoede zijn en zorgen

zic-h in veilige haven re hen>eti Her verg.ian van pranwen

is dan ook niet zeld/aam. Vooral m bet zmdelijk gedeelte

van de beide landpunten ( I’ematano Sawah en Koidoe.nhajan)

is bet dan zeer gevaarlijk. terwijl burden dikwiil- m her

gelieel niet mogehjk i- In ln-r algemeeti kan men zegyen.

dat de baai voor de kleme -i heepvaarr eevaarliik i-. vooral

Ook iloordat plotselino i|e w mdriehtmgen veru '.-M-len en

men dan gedwonoen is langeren tijd op zee re verto'Ven.

nog kan men zeggeu. dat '-.mu-hts hijna uirsluUen.l Und-

wiuden waaieu en overdag mee-tal zeewiuden.

In her begin van 1870 werd \ erbeek ‘I eon .duemeene

geologiselie verkennnig'toi-bt opg. dragen door de r -Mdenrv-

lienkoelen, Palenibang en de Lampongsehe Di-trnteii. Ook

Semangka werd be/.ocht. Deze kranige reizmer < n geolooe

kwam tot de eoncluMe dat op veix-billende punteii aan dt

Semangka-baai onde leien zouder ver-teeuinoen — de ouder-

dom is dlls nioellijk \ast te -tellen -— voorkw amen en dal die

bergen en vulkaueu hoot'dzakeiijk he-man nit augiet-nudesiet.

welke bier en daar overgangen vormeu tot .!e ba-alten

Dit. begint reeds bij den Vlakken Iloek: de gebeele Iloeku

Sawab en I’oebiu Tabotan be-taan nit de/.e ov.-teenten De

D Zie, Jaarbuek .M;jn\vezen 1 >> 1
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met werkzame vulkaan. de Tenggamoes. bestaat uit basalten

van donkere kleur. meestal zeer fijukorrelig. Lagen bruin-

kool worden hier en daar nog aangetroffen, o. a. ten noorden

van de kampong Tandjong Heran met ver van de grens

van Telok Betoeng. Ze sehijnen eehter van weinig belang

te zijn.

Door de nitbarsting van de Krakatau, waarvan ook

Semangka ontzettend reel te lijden beeft gehad. werd bet

aanzien veranderd; asch en slijk vielen in reusacktige hoe-

veelheid neer. Door vloedgolven werden gebeele kampongs

weggevaagd.

Nu nog spreekt men met angst en vreeze van den gewel-

digen ,bandjir laoet".

II

Uit de geschiedenis van Semangka.

Bescbikken we in bet aigemeen omtrent den Oosterling

in .ouzen arebipel over weinig bistorisch materiaal, in bij-

zondere mate doet dat gebrek zicli gelden voor iemand,

die de geschiedenis van de Lampongsche Distrieten in het

algeuieen of die van Semangka in bet bijzonder zou wen-

sehen te bebandelen. Ovi r steehto enkele schriftelijke. meestal

ambtelijke, gegevens wordt be.-ebikt ; hiernit nioet de geschie-

deni-- worden opgebouwd. Wei bestaan er eehter onder de

bevolking ver-chilleude legeuden en overleveringen, die geen

absoluur bistori-clie vvaarde bebben, niaar die zekerlijk veel

kunnen verkiaren en in underling verband bescliouwd een

vaak holder liebt zullen kunnen werpen op de oudheid van

deze volken. Ook hierbij worden we niet overstelpt, niaar

omtrent den Lamponger van Semangka bestaat tenminste

een enkel ib rgelijk ge-elireven verbaal; doet men omlerzoek

op vei-'chillende jmntt n. dan Zed men bijna overal met oerinoe

afwij kingt-n dezelfde v -, balen terugvinden. i let groote belatio

hiervan mag niet ondersebat worden; de gesuhiedvorscher
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client ill elk geval kennis te nemen van hetgeen de bevolking

omtrent haar eigen herkoni't meent te weten. Dat hier en

daar afwijkingen voorkonien. kan ous niet verwonderen. De

bevolking toeb is niet cn mu-'.r opgetrokken. maar groeps-

gewijs en op versehillei de tijden. Het ligt dus voor de

hand, dat verhalen over herkoni't en verieden niet volkotnen

eensluideud zijn. Ook zullen de versckillende groepen wel

van verschillende streken at koms tig zijn.

In het , Resume’’ M wordt vermeld de atstamming van

de Lampungers uit Sepoetih Toelaug Bawang
:

, families,

die door het gebergte trokken. zouden de streken aan de

Setnangka-baai hebben bevolkt”.

Vanwaar nu zijn die lieden gekomen volgeus den Lam-

ponger zelf?

Van groot belaug hiervoi r is een op boomsehors gesehreven

document in het bezit van den ouden pengboeloe, landraad-

adviseur te Kota Agoeng. Volgens zijne verklariug en die

van anderen is dit het eenige stuk vail dezen aard, dat in

Semangka bestaat. Het nioet een afschrift zijn van een

origineel, dat zicb in Meiiangkabau bevindt. Het is geschre-

ven met Arabisehe karakters. ziet er vrij goed onderhouden

uit, al zijn hier en daar de letterteekens eenigszins ondui-

delijk geworden. zoodat het tamelijk veel moeite kostte dit

te onteijferen. Het stuk is een djimat of talisman vau den

goeden ouden penglioeloe en het geldt als een groote eer,

dit stuk under de oogen gehad ot aangeraakt te hebben.

In verschillende doeken gewikkeld braclit kij het kostbare

document bij mij, door welk t’eit mij de eer te beurt viel.

in zijne familie als saudara te worden opgenomeu.

Om het m. i. «roote belang van dit stuk heb ik het in zijn

1) Resume’s van het onderzoek naar de reehten, welke in de gou-

vernementslanden op Sumatra op de onbebouwde gronden worden

uitgeoefond, 2e druk, Batavia, Landsdrukkeri).

2) In de kampong Dalom (lvroe) moeten nog meerdere van derge-

lijke afschriften zijn.
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de vergetelheid te ontrnkkgii.

Bovenaan bevindt zir-h pen groot zegel met het volgende

insckiift:

Soeltan Seri Maharadja All p Soeltan (’halifatoellah jang

memerintah bertardita kerad.pan d dalam negeri Menaugkabau

segt'hi mackloek (1 e. manoe-ia) radja-radja.

Vervolgens begiut de tekst

:

Moela ]iertama a-al oe-oel moela dibilang katoeroenan

Melajoe Lampong terseboet jang toeroemni a~al nioelanja

Ratoe Hadii moela djadi la bernama suiak Ratoe Karatoen

auak ratoe dahoeloe toeroen la jang moela toeroen dari

Pagaroejoeng jang kedoea toeroen Ratoe Poejang Toean di

Lampong namanja ialali Poejang emak itoe jang tueha

anaknja uama Popping Toean toemloenan dan atiaknja jang

feilgah nania Roeiang Ratoe berdjalan di way dan adikuja

bernania Poejang Ratoe Njamepa dan jang boengsoe ber-

nania Poejang Ratoe BnWngoeli ia asal nioelanja Lampong

;

kemoediaii maka fersioe(V) a<al paksi em pat anak oleh

poejang lang empat itoh inilah asalnja Lampong toeroen

dan Pagaroejoen g A-al sebab bernania Lampong saja tanah

Lampong lagi zaman dahoeloe kala lagi niengapoeng2 boekit

roepanja kelihatan dari Pagaroejoeiig itoe moela paksi emput

tempue zaman itoe selaloe gadoeli djoega karami berboeat-

kau pangkat toeba karana pftda zaman itoe beloem lagi

ada igama ada igama boeda nanianja --elaloe gadoeli. sebab

ma~ing-ma-ing mengakoe toeha dahoeloe djadi mastng-masing

tiad.i maoe alah mengakoe jang toeha djoega kapalang djoega.

Maka tatkala itoe datanglali periutali dari Pagaroejoeng

menjoeroehkan anaknja j mg toeha segala pergi di tanali

Lampong akan memerintah antara segala poejaug-poejang

di Lampong maka zaman itoe datanglali anaknja Ratoe

Pagaroejoeng itoe namanja Jang dipertoean Radja Sakri

berdoea inam.iknjtt jang bernama Toeankoe Maliaradja Lila

akan memerintah segala poejang di Lampong. Maka sampai
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disitoe maka >egala po-,;utg~norni:g kot mj oel mengadap-

serta berdjaudji- satia kalumoel'mh betjnnt koeda segalu

poe.jaug Lampong mengakoe ,.kan meugil- t ~ebanuig

perintahuja sampai auak r.ioetmen u maka kadoedoekuunja

ratue segalu poe.iang-poejaijg haninja iko-tan Po-jang eniak

sampai kapada anak r.i < >etj< >.
• i ,.j:i d'-mikian lial kaadaau Lam-

pong ini maka Poejang eniak itoe • eranak emak orang

inilali Pak-d emak inilali ri--.il aala pei-batm-batin Lampong

ini maka lairin-ba'in ito- liMriam-iaar.|am kudo-doekan ada

pnngkar toelia ada pangkat iinena ,in> g toelia lain pakian-

nia jang moeda lain pukiant ja. Adapom pak'i jang di

tanali oeloe.ui itoe iboe —gala pa.\-i .uvig di tepi laoet

karana tanali oeloean iroe Tanali a-al mo-la d.jadi jaitoe

sekala Berak nama'ij.i Bala-a ka Pampang minianja ijambay

tiada berdjoend,joeng namaiija mnn.i tanahiija Kniiibahang.

Batoe Berak iroelah tanali Lampong nmela djadi asal

Lampong sega la ini a-al disitoe moela djadi segala oraug

Lampong

Adapoen segala pal; si Seniangka itoe ma-ing-masing ke-

loearuja ada dan sitoe ada dan -mi .lang dan O-lok Pandan

paksi Benawang Wav Xipali dan Soekoe N garip dari Hamm

Baloengoeh dari Keiiali itoe dan pak-a empat di Seniangka

paksi djoega Boernav 1 and|oeiig B.inngili dan Ivroe kampong

Dalom kaloear dari loeankoe Maliara La Lila a>al meinboeat

1111 Seniangka \dapoen S-mangka 1111 lagi //aman dahoeloe

k.ila lagi hueian nmiiii raja l.mi lteriiania Poeinatang Agoeng

Detail raja namanja. liiia-tiba loeankoe berrapa di Boekit

IV.-agi b-rtemoe lioea.li nia-agi iiama boeab Seniangka

dibelalm|a kaloear ajeruja inentjo-r ioer membelali tanali

liieinoeloe-kan goenoeiig niengalir kalaoetan niendjadi ajer

besar la beniaiua a|er Seniangka inilali baroe bernama Se-

niangka liilanglab iiama Poeinatang \goeng. Maka loeankoe

itoe doedoek di tepi laoet Seniangka itoe maka laloenja

l oeankoe itoe memiuta orang di W ay Kroe kapada anak
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soedaranja namanja Jang dipertoean Maharadja Sakti ratoe

segala haniba ra‘iafc jang di oeloean uiaka Jang dipertoean

itoe menjaboet anak-anaknja paksi empat itoe di kas'hkan

panggawai di Semangka serta beberapa haniba ra‘iatnja

dan beberapa mantri jai'toe doea belas mantrinja doea hoe-

loebalang empat wazirnja mengikoet Toeankoe Maharadja

Lila di Semangka.

Inilah hal ihwalnja tetapi zaman itoe di Djawa ada soeltan

bangsa igama maka segala Lampong pergi di Djawa siba

bergoeroe membatja sahadat serta minta nama masing-masing

dapat nama ada kemas ada pangeran ada dalom ada batin

ngauibehi ada karia ada radeu ada etnas dan matjam-

matjam.

Dapat pakian ada pajoeng ada badjoe ada tjelana ada

kepiah.

Maka inilah pendapatan dari Djawa Banten Soeltan Moe-

lana Hasanoeddin bin Soeltan Abdoelrahman.

Maka Soeltan itoelah asal dari Arab ia pergi di Djawa

menolakkan segala Djawa Banten kerena tenipoe itoe di Dja-

wa lagi zaman boeda namanja maka itoelah asalnja. Tamat.

Bismillak moela pertama asal oesoel moela-moela dikata

ingatan Lampong moela Djawa sebab pakian Lampong dari

Djawa pakian paksi pajoeng empat gobir pakian tiker kain

pakai bale-bale ajer pakian koersi berdjalan di soengsoeng

rakat mana kala bimbang jang laiii-lain boleh pakai tetapi

koerang tiada tjoekoep pakian Bandar doea belas begitoe

djoega tetapi tida boleh sama pakian.

Paksi pakian panggawa apa idzin baudarnja itoelah pa-

kiannja orang ketjil pakian apa-apa dan panggawanja maka
itoelah atoeran jang siba Djawa di Banten maka djika ia

tida siba di Banten pakiannja bagimana pengasih toeankoe

jang di Kroe sadja itoelah pakiannja.

Djika anak radja-radja Pagaroejoeng jang mendjadi di

Lampong apa-apa pakian radja 2 Melajoe boleh di pakainja.



249

Adapoen pakian toeankoe asal radja-radja Pagaroejoeng

itoe serba koening pajoeng toedjoeb gobir tiker kain pakian

bertoembah menderangan kiri kanau bertjaboet pedang ber-

pajoeng paudji-pandji berboera ada berbali poentjak persada

sebelas paugkat pakian noebat noepiri bergendong pandjang

maka segala itoe boleh dipakai segala anak radja-radja asal

anak radja asal Pagaroejoeng segala paksi tiada boleh pake

bagitoe kerana kadoedoekan segala paksi itoe kadoedoekan

wazir adapoen bandar pasirab itoe kedoedoekan mantri

panggawa itoe boeloebalang.

Deruikianlah atoerau Lampong oeloe dan ilirnja Adapoen

5'emangka ini lagi dakoeloe empat paksi Benawang Way

Nipah Ngarip Baloengoeh doea belas bandar I Kaloemhajan

II Napal III Pertiwi IV Poetih V Badak VI Limau VII

Boeway Toergak VIII Boeway Njata IX Kaloengoe X Tala-

gening XI Pekon Balak XII Sanggi XIII Radja Basa XIV

Way Kerab XV Betoeng meudjadi empat paksi doea belas

bandar ada mengatakau empat belas bandar satoe djoendjom

Lampong asal dari Kroe satoe djoendjom Djawa asal dari

Djawa makai djoendjom Lampong asal memboeka Lampong

ini Toeankoe dari Pagaroejoeng djoendjom Djawa itoe wakil

dari Djawa mengertinja djoendjom itoe radja demikiaulah

atoeran Lampong ini kami lihat didalam boekoe Toeankoe

Jang dipertoean Mabaradja Sakti anak Toeankoe Maharadja

Alip Soeltan Pagaroejoeng radja segala radja-radja daiioeloe

kala 214.

Maka kami toelis ini boekoe soepaja djangan segala anak

tjoetjoekoe tersalah maka kami soerat mendjadi ingatan

segala atoerau ini soepaja orang ketjil dan besar tahoe di

asal oesoelnja dan soepaja tahoe asal terbitnja djangan ter-

langgar bahasanja kepada segala toeha batinnja.

Adapoen bahasa ini kepada segala batin lam kepada orang

ketjil lain kepada segala radja-radja lain dan atoeran roemah

segala batin-batin lain dan atoeran sebatin-batin lain seba-

tin sebelah oeloean lebih besar pangkatnja kepada segala
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sebatin sebelah pa~ir laoet ini kerana segala batin Iaoet

ketjil segala paksi-paksi boleh lnenga.-dh djoeloek kerana

paksi itoe soedah mendapar idzin dan Toeankoe di Pagaroe-

joeng kerana baknja Lampong itoe anak orang satoe kalau

begitoe satoe darah liurtiu ja kerana tida ada abdi (i. e. boedak)

seperti orang tiuioer banjak matjaui-mariaoinja

Eeue verklariug van bet breedsprakige document metre

volgen : Ratoe Hadji van Pagaroejoeug (Sumatra'' Westknst)

wordt genoenui aL de --rainvader. Diens zoon Raroe Kara-

toen, ook a’ebeeten .Ratoe Poejang Toean di Lampong’’

verliet Pagaroejoeng en trok naar liet zuideu. Hij had vier

zoons :

1 Poe.jang Toean toendoenau. de oudste:

2. Poeiaug Ratoe berd.jalan di way;

3. Poe]ang Ratoe Xjaroepa:

4. Poejang Ratoe P»aloetigoeb

De vier zoons woonden in Kroe en deden niets dan voort-

durend ruzie onder elkaar maken over de kwestie wie den

voorrang onder ben bad. <)m aan deze onderlinge twisten

een ennle te maken, zond de -ultan van Memuigkabau twee

familieleden naar Lampong, n . ] .

:

1. .Jang dipertoean Rad.ja >akti, den zoon van Ratoe

Pagaroejoeng;

2. Toeankoe Mabaradja Lila, den oom van den vorigen.

Toen deze aangekomen waivn (pasi-ur barat Wav I\roe),

liadden ze ecus samenkomst met de vier vor<tenzonns; deze

zwoeren een dnren eed. dat bet voortaan pais en vive tu>-

schen ben zoii zijn .^anipai anak tjoetpienja’’. I)eze stamnien

dus reehtstreeks at van den seltaii van Monangkaban, den

in bet zegel genoeinden >o,-ltan Sci i Maliaradja Alip en

werden paksi (anak radja) geiioemd. Iteze t ier pak^i gingen

niet zelf naar rSemangka. nocb hiinne nmLre zonu>: alleen

de jongeren and den tnel o a. tan batin, ttelke eok te

onderkennen waren aan iiunne kleedujo
O'
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Kroe is dus de eigenlijke bakermat; de oorspronkelijke stam-

men werden aldaar verjaagd en de Torsten zcmen air Pagaroe-

joeng vestigden er zieh voor goed. n.l. in de streken Batoe

Berak, Soekau. Kembahang en Kenali.

Semangka wordt ook in vier stamuien verdeeld: de afstam-

melingen van den pak-i van Batoe Berak vestigdeu zich iu

Benawaug (kampong Xegeri), die van Soekau in Way Xipali

(oorspronkeliik Beloe) met kampong van denzelfdeu naam,

die van Kembahang in Xgarip (kampong Padang Ratoe)

en die van Kenali in Baloengoeh i kampong Kagoengan).

Verder liadden zieh nog beden gevesrigd in Boernai Tan-

djoeng Baringin, n. 1 de afstammelitigen van Toeankoe

Maharad.ia Lila. Deze besebouwen zieh als de eigenlijke

'ticbter- van Semangka; zij zouden de andereu begiftigd

bebben met allerlei betrekkingen
:
petiggawai. mautri, hoe-

loebalang, wazir: tot op beden eebter wordt dit door de

auderen niet toegegeven en beweren zij nit eigen beweging

bierheeu te zijn gekomen.

Verder wordt in bet stuk vermeld, dat van uit Pagaroejoeng

gezien de Lampongs zieh voordedeti als eon op bet water

drijvende berg (lumpong beteekent: op bet water drijvend)

en dat de vor-ttenzonen bij liiume aankonisf in deze streken

de .Igama Boeda" d. z. de Iliudoes aantrotten.

Niet lang na iiunne vestiging gingeii ver'diillemle Lam-

pongers naar Banten (siha) tot lmt verkrijgeti van titels

(pangeran, raden enz.) en eereteekenen. 1 )e toenmalige sultan

was Moelana Hasanoeddiu bin Soeltan Abdoelrahman (gestor-

ven omstreeks bet jiiur 157u) llij was van Arabie uit op

Java gekomen uni de Himloes te verdrijveu en onderwierp

ile Lampongs met omliggende streken. Me traditie bescbouwt

hem als de eemte Aloslimsebe vor~t van Bar.ten 1

).

Het volgende gedeelte lmndelt over de adat: de vorsten-

1) Zie over dezen vorst her proet'setirit'r van Kaden Dr. Hoesein

Djajadniingrat, Oritisrhe lie-ehumvingf van de Sad|arah Banten, p. 108

en verder het register i. v . llasauoeddin.
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zoneu van Pagaroejoeng met hunne nakomelingen droegen

alleen de hun toekomende eereteekenen, de anderen die van

den sultan van Bauten. Tot op heden wordt daaraan streng

de hand gehoudeu. Matigt zieh de eeu de reehten van den

ander aan, dan geeft dit aanleiding tot lievige twisten.

Zoo herinuer ik me. dat voor korteu tijd een van de kampong-

hoofden zieh het reeht van de Bantensehe adat aanmatigde:

,pakai bale-bale ajer”, zooals het in het document genoemd

wordt. Een hevig verzet was het gevolg, ten handgemeen

bijna, dat alleen door tusschenkomst van het Bestuur kon

worden voorkomen.

Aan het slot wordt de indeeling nog eens herhaald: vier

stammen of stamvolken (ook paksi genoemd), weer onder-

verdeeld in twaalf (later vrjftieu) marga’s under leiding van

een bandar !).

In den tijd van de aanrakmg met Banten kwam daarbij

nog des sultans plaatsvervanger over het geheele gebied,

de djindjem 2
). zelf ook eeu vorstenkiud, meestal een zoon,

dien de sultan gaarne ver van zieh afzag, Zijn staudplaats

was Boernay of Broeuai in den uitersten noordwesthoek

van de Semangkabaai, een dorp, dat in 1883 ook geheel

is weggevaagd.

Yerder wordt nog gesproken over de taal en de huizen,

aan welke onderscheidingen ook nu nog streng wordt vast-

gehouden. Treedt men toch het kuis van een Lampooner

binnen, dan kan men dadelijk weten van welke toeroenan

hij is.

Als een belangrijk feit geldt nog het jaartal ,dahoeloe

kala 214”, volgens onze tijdrekening begin negende eeuw.

Wei komt dit verdaebt voor; het staat echter duidelijk vermeld.

1) In het adatrecht van Xederlandseh-Indie vraagt Prof, van Yollen-

hoven naar deze bandars; het zi|n margahoofden. elders pasirahs

genaamd.

2) Xa de komst van de Compagme v.-rdween dit ambt. De laatste

djindjem, gehuwd met een Lampongsche vrouw, stierf te Broenai.
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Het trof me, toen ik eenigen tijd geleden door bemidde-

ling van deu Resident der Lampongscke Distrieten aantee-

keningeu voor opstellen over Beugkoeloe onder de oogen

kreeg, dat daarin als oudste pojangs der bevolking van Balik

Boekit (Kroe's bovenlanden, vanwaar de paksi van Semangka

stammen) vier vorstenkinderen van Pagaroejoeng (Menang-

kabau) werden genoemd, die — na de oorspronkelijke

stammen te kebben verjaagd _ zich voor goed vestigden : de

eerste in Kenali, de tweede in Batoe Berak, de derde in

Kembakang, de vierde in Soekau.

Dit stemt overeen met het in ons document vermelde.

Zij trollen daar — zegt Westenenk — twee volksstammen

aan : de Toemi en de Boda (men denkt dadelijk aan Buddha).

Ook hier zwierf rond de in de Lampongscke overleveringen

nog steeds voortlevende Seroentiug Sakti met den bijnaam

van Si pakit Lidak: Bittertong. Hij had de mackt alles wat

hem weerstond in steen te doen veranderen.

Zoo vindt men langs het pad naar Semangka den z.g.

Batoe Kelasa.

Voor dezen weg vraagt de sckrijver attentie ! Welnu, deze

weg is voortgezet en is ketrekkelijk nauwkeurig ua te gaan.

Wei zijn hier niet zoovele kenteekeneu overgebleven als in

Kroe, maar eukele tock zijn bekend, zipi zelfs voor de

bewoners van Semangka voorwerpeu van eerbied en vrees.

De weg houdt bier bovendien nog niet op, maar wordt

voortgezet — steeds langs de bust — naar Telok Betong, Kali-

anda, Sekampong en Toelang Bawang. s

)

In Semangka keb ik slechts dne versteende voorwerpeu

aangetrotfen, welke als bet werk besckoowd worden van

Si 1 akit Lidak.

1) Verzumeld door den tegenwoordigen Resident van Benkoelen

1 ^. 0 . Westenenk; sedert in druk verschenen in de notulen van het

Bataviaa8ch Genootsehap van Kunsten en Wetenscliappen, deel LIV,

1 Hi G, atievering 2.

2) Yerdere onderzoekingen heb ik hiernaar echter niet kunoen

instellen.
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De eerste zijn twee versteende karbauwen aan het strand

in den uitersten noordoosthoek van de Setuangkabaai, de

laatste is een steenen slang bij de kampoug Pakoe aan bet

znidelijk gedeelte van het oosterstrand. Hier is Bittertong

dus langs gegaan.

Enkele verlialen zijn hi. r over hem in omloop. maar over

het algemeen weet men weimg over hem. Zoo zou bij eeus

dieht langs het oosterstrand gevaren zijn in een prauw

voorbij de toenmalige maiga Badak. .Juist vierde men daar

een kampougi'eest en toen hij eenige meis.jes bij zieh riep

en deze daarop geen antwoord gaveu uit vrees voor den

vreemdeling, deed hij ze alien omkomeu.

Overblijfselen heh ik dn.ir echter niet aaugetroften.

Reeds spoedig nu Inume komst in deze st reken kregen

de bewoners aanraking ne-t Banteu i) De reden hiervati

zou gelegen zijn m een verdrag dat de Sultan van Menang-

kahau had gesloten met diet) van Buuten. omdat het voor

de Lamponger.s zeer lastig wa-. \oeliug te liouden met huu

voormaligen vorst. die in Pagaroejoeng troonde. Ter beves-

tiging van dit verdrag zoi d eer>tgenoemde vorst een , tikar

rotan" naar Banteu. Bmendien helmet le de Lampouuer

Bantens hulp niet alleen wor het wrkrnoeti van titeB,

waarop hij nog heden ver/.ot is, maar ook regen movers,

zoonel van buiteu p/.eero iver.s uit Paleinlmiu; en Billirnui

als uit deze -broken zell. id. tan de Aboenuers uit Kota

Boemi. die als zeer krijgshattig bekend 'tonden, en hier

kinderen en allerlei uoetlej u kwauten stolen. Dat de Ban-

tenners hiervan vooral < » in de pejterLiiltnur hamlig gebruik

maakten, zooals elders m d" residentie e>. a door bet \erleeiteit

van pijagems e. d. ligt vom de hand. .Spreekt men hier echter

van pijagenis, zooals van der Tuuk er eenige heeft gejiu-

1) I Tot kern t me met nciu.lu lour, .(<• verdere oeselueilenis nitvoe-

rig te belianilel, n. Ik v. r\vi|- iiierioir, lielmlw „.inr het bonk van

Broersuiii en ile daiir ^enuL-ni.n- litterntiiiir, me; niuir her Tijil-elmtt

voor het B IS, atk-veringeii Jm mm tot en met April lalb.
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bliceerd in Let Tijdsehr. Ii.it. Gem deel XXIX. dan kent de

bevolking hien.ui zelts bet bestaau niet. Sleehts enkelen

weten bet. maar deze hebheii bet van elders gehoord. Ook

bier werden de Lootden gewonnen door allerlei titels, die

tot op heben in gebruik zij n gebleven. Zond men van bier

afgezanten naar Banteti, dan gesehiedde bet vaak, dat vrou-

weu volgden: de kinderen van deze, verwekt door den Sultan

of zijne vorstelijke familie, kwamen later in deze landen

terug. De afstammelingeii daarvau zijn niet weinig trotscb

op bumie afkomst en omleenen daaraati tot op heden een

met gering overwieht Een van lien is Pangeran Sangoen

Ratoe, bet tegenwoordig linof.i van de kampong Fadang

Ratoe. Yersebillende v oonverpei:, door /line voorva lereu

van deu Sultan ten g.-scbenke oiitvangeu. bewaart hij met

grooten eerbied. a)s .bar .i poesaka . u a. pajoims, krissen.

aardewerk en enkele mooie utoeleu. I let fee lit \au gebrutk

van de pepadou kent men bier minder.

lie begeerte naar peper braelit met alleen de Bantenners.

maar ook de (). I (_'. tot de/.e landen. Bare benioeieubsen

dateeren van ItiS'J. toeii de koopman van der >ehuur naar

dit gewest trok om de leveling van de peper voor de Lom-

pagme te verzekereii Andere kapers kwamen evenwel op

de kii't, met alleen l’alenibangers. maar in Iti'-w was de

1 ompaghie oenood/aakt. tegen de Engelsi ben op te treden,

die heimebjk in de Seniangkabuai vieleri, om de bevolking

over te baleii de peper aan Inn te leveren Krachtig trad

de Compaome niet op: bet fleet brj eene ve-tigmg van

enkele -oldattn te Boernav in den X. W . boek van de Se-

tnangkabaai. In ln-t midden van de 1 Se eeuw vertoouden

ile EnoeBclien. gebruik makeml van deii vervv arden toestand

der Ban tense b- Lain pon gselie zaken en de Banten-wlie troou-

opvolging. zieh we lerom m de Seniangkabaai. Een kracbtiger

optreden van de ('ompagnie was noodig en in 1751 — liod

werd het verzet der Bantenners beteugeld, al braebt dit den



Lampongers geenszins een krachtige hulp. Allerwege werden

deze overvallen en afgezet, hetgeen de geheele 2e helft der

18e eeuw voortduurde. Yooral de Aboengers lieten zieh in

dien tijd in al hun moord- en roofzueht gelden.

„Wanneer de Lampongsehe Districten”, zegt Broersma

—

„in de 19e eeuw nog een droevigen aanblik bieden, dan zijn

de rechtstreeksche oorzaken daarvan te zoeken in de tweede

helft der 18e eeuw, periode van wanbeheer en wanorde,

van verzuim en verwaarloozi ng’
-

.

Eerst Daendels bracbt in 1808 rechtatreeksch bestuur,

daarna Raffles, die verklaarde, dat de Lampongs eene onder-

hoorigheid van Banten vormden Het land bleef echter in

beroering; het was een toevluchtsoord voor misdadigers en

politieke bannelingen, woelingen en onluaten waren aan de

orde van den dag.

Raden Intan, later zijn zoon Raden Intan Keaoema en

kleinzoon, eveneens Raden Intan geheeten, waren de grootste

woelwaters van dien tijd.

Dat Raffles, die bij zijn vertrek uit Batavia alle arehiefstnk-'

ken op de Lampongs betrekking hebbende, bad medegenomen,

plannen had met deze streken in het algemeen eu met

Semangka in bet bijzonder. blijkt uit versehilleude gege-

vens. J

)
Na het berstel van bet Nederlandsch gezag in

1816 heeft bij veel moeite gedaan het goed recht van Enge-

land op deze streken erkeml te zien en van Benkoelen 2
)

uit heeft hij kracbtdadige pogingen daartoe in het werk

gesteld. In elk geval wilde hij een bavenplaats in Semang-
ka bebben, omdat de Eng' Iscbe bandel daaraan behoefte

had eu straat Soenda daarvoor zeer gunstig was gelegen.

1) Zie Bijdr. T. L. en V. van X. I. 1899: Raffles’ bezetting van de

Lampongs in 1818 door P. H. van der Kemp.

2J Onder het Engelsch tusschen bestuur bad men 4 presidentschap-

pen onder een president-gouverneur, reehtstreeks ondergesehikt aan
den gouverneur-generaal te Calcutta De Lampongs ressorteerden o. a.

onder Benkoelen.
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1U} zag vet‘1 toekomst iu Semangka; vaudaar uit zoo hi}

den nederlanders gemakkelijk e mcnrretitie kunnen aandoen.

In 1 80 1 was de Semangha-baai reeds door Campbell opge-

meteu, terwijl Rallies /one reehten op deze ianden baseerde

op getingeerde overuenkomsten niet de iuland'che hoot'den.

Boliikkig t-chr.-r wilden deze zelt dit niet erkennen

Hot onderhandelen m**t ( ’omni'-t-arissen-Ceneraal moede.

dot'd Rattles iii Mei ISIS den resident van Kroe. (darling,

\ ergezeld van eeuige r-oldaten. lift Lampongsrh gebied

betreden (Raffles agnt, nmis lie raisonne pas, zegt Bernard

van Saksen-Weimar).

Te Semangka aangekomen, traehtfe bij met goede wourden

niet alleen. doth ook met opium. J

) de iiooiden voor ziob

te winnen.

Xaar aanleidiug hieriau kreeg du Ihiis — de latere groote

resident der Lam pones _ Isi-r zmli imar Semangka te bege-

O'li, Bij zijne koni-t warell lie Engel-ellen ge vest igd te

Tandjoeiigan. terwijl ze inru.-seiien moeite deden ook een>‘

vestiging in Koeloenibajan (a,an tie oostziple van tie Semaugka-

baai, gehee] in bet zniden) te yerkrijgen. I let -lot van de

bemoeiingen \an tin Boi- en tie kbnhteii ouzel' lvgeeri ng

tegen Bailies’ ged nigingon wa». ilat door bet bestuur van

Bengalee nan t 'oininissarissen-Heneriial word medegedeeld,

'lat aun Rattles last was gegeven lot outrunning v.m Semangka,

waarvan tie stiebting van Singapore bet gevolg was.

Hat eehter ook na de ontruimmg door de Engelsrben,

de toestamlen in Semangka nog trenrig waren, blijkt wel

1
) Vroeger gebruikten tie iuioftlen van Sem.tngka leel opium; tegen-

woordig niet mecr. De luat-Te vt rbi uiker, een inwoner van tie kumpong

Ibijoeng, levertle veer kortt n upl geleiiou /.i|U \ ei-gunningsbew ijs in,

outlet meileileoling, dur lit) bet nn t nieer geltruikre. Reeds du Hois

sprak itierover m zijti lapptnt tin. Jam lsl-s. „De hoot'deil van iiet

tlisttier Sem-mgkn /.jin ci-n snort 'tin mon-cheii, welke zoo volstrekt

verslaati! zpn aan her gehruik son opium, tier /
1 1

!uj gebrek ann ti it'll

< iteUvelk /.pi r (likwijN In* t is) jillc's /uinlrn opofFrrvn om h< j t to

'« • •rkrsjupMi*’.

Tjjdsdir. Iml. T.-, I,.- <‘ii Vk M <1 t*«*l I > V 1 1

1

7
;ifl. IT
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nit eene nota van du Bois l
)
van het jaar 183], waariu

hi] wees op de verregaande ongeregeldbeden, welke zich de

hoofden van het district Bineawang (afdeeling Semangka)

veroorloofden : de vroeger in die afdeeling, te Bornai

geplaatste — in 1828 ingetrokken — miiitaire bezetting van

een onderofiicier en twaalf man was ,veelmaals door hen

geschonden geworden” en eindelijk opgeheven
, uit hoofde

van de onmogelijkheid om aan hnnue aanvallen het boot'd

te bieden
-

’. Tengevolge daarvan trotseerden bedoelde hoofden

alle gezag van het gouvernement ; hnnne ouderwerping

achtte du Bois volstrekt noodig, zon dat gezag ooir over de

Lampongs geeerbiedigd worden.

Een en ander was ’net gev(dg van het wederoni optreden

van Baden Tntan en het tac-tloos en minder goed optreden

van het Europeeseh bestuur, waarbij nog kwani, dat het

Gonvernement met bekrompen middeleti ruuest werken. ! 'e

smokkelbandel had een onru-itharenden onivang aangenoineii.

Du Bois, die intU'Schen in 1829 resident was geworden,

drong aan op ei-ne expeditie, hergeeti in 1832 gesehiedde

onder leiding van den ku|iteiu ] lotimau, den waarnetnenden

secretaris van het gewest. Hij sneuvehle m Setuangka en

de expeditie had niet het gewensclite sueees. Eerst in ly:>4

werd Raden In'en ver'oannen. Een civiel en uiilitair gezag-

hebher werd in dit jaar over de Lampongs aangesteld, nadat

du Bois was overleden. Het verzet in .'temangkn eehter was

nog niet den kop ingedrukt; -er.M in i 8.5*5 kwani daar.tan

een einde door de grout.- .-xpeditie onder Walesou. In 1857

werd het burgerlijk bestuur ingevoerd: in Seinangka Meet

evenwel tot l8Gt) een ottider op den nnlit.iiren po.-t.

Silitsdi -n hehben zieh weinig moeilijkheden meer voot-

gedann: wel lu-el'c nog de z.g. Poegoengstrei-k huigeu tijd

een kwaden naiim geliuU, muar die bleef beperkt tot het

ageeren van eukeh- indiwdueu. zo<«uh er in elke samen-
leving vooi konten. Ook hieraan is ecliter eeu elude geko-

1) Zie K. B. Kwl.-na in Lid. i nib lsss.



men sedert de ter dood veroordeeling van den beruchten

moordenaar Depati en door iuteusievere regelingen van het

Bestuur,

III

Landbouw en Nijverheid

Er id missckien geen ondenverp van bestunrszorg, waarover

in den loop der tijden de meeningen zoo verdeeld zijn geweest

en dat meer kritiek keeft verwekt dan de landbouw in de

Lampongscbe Districten. Zonder de bijzonderheden en de

lijdensgeschiedenis daarvan nog eens in den brecde nit te

meten — door meer bevoegde handeu is dit reeds geschied —
kan men tocli zonder yevaar van misrasteu wel zeggen, dat

ontegenzeggelyk daarbij gioote fouten zijn begaan. Toch is

m. i. ook de toestand weer ni»t zoo doulcer als ze dikwijls

pleegt te vvorden afgesclnlderd. i >e groote tout is geweest

dat de landbouw vverd begunnen zonder voorat'gaand otider-

zoek van den bodem en plantselijke o nstaudigiiedeu eu het

kon wel uiet anders of in vele gevalleu moest dit uitloopeu

op tegenslag en mislukking. Irani liierbij het Uouvornetuenf

niet geheel eu al vrij uit, de groote seliuldige is de Europeaan,

die m den regel afging op den -a-hoonen scltijn, zich 1 iter

verlokkm door den grooteii r<»e[' van de Suniatra-gronden

en zijn gezond verstaud vei doez dde door alierlei sehittereude,

maar denkbeeldige voorsteilingr-n. I > -cli heelt het uiet aan

waarsclm wingeii outbroken. \Y aren niet reeds de geolog i-

selie onder/oekiligen van \ eriu-ek gepublieeerd t
1 Bestoudeii

daar niet verscliillende rappor.fi, \an anibtenareu, rapporten.

waarvau de oudste reed' an de 1 Se eenw dateerenV Dit alles

gitig ecliter den begeerigvn tor bun eigen sehade voorbij!

In de laatste jaron is dit ouderzoek steeds voortgegaau

en al kwam het — zooals ik reeds zeide — te laat, took zal

het nog veel kuunen goedmaken van hetgeeii vroeger werd

verwaarloosd. De groote stoot hiertoe heet't gegeven de Zuid-
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Sumatvaspoorweg, welke gegevens verlangde voor de even-

tueele vooruitzieliten van den landbouw. Plaatselijke opnamen

werden verrieht en verschiltende grondmonsters onderzocht.

En nu uioge het waar zijn. dur niet altijd de resultaten

vau wetenscbappehjk onderzoek den Europeeschen planter

bereikeu — deze blijven bovendien dikwijls !ang uit en zijn

dan nog verscholen in tijdsehriften, welke de planter niet

leest, terwijl uok de geleerden zelf het in vele gevallen

underling niet eens zijn — toc-h zal bieruit voor hen veel

belangrjjks zijn te putteii. vuoral nu de resultaten in den

lateren tijd dikwijls populair en praktisch wordeu bekend

gemaakt. En bovendien nog — gesield het geval. dat zij er

geen gehruik van wetiseluen te inakeii. omdat zij de betrouw-

haarheid ervan betwijfelen — dan nog hndden zij vourzichtiger

moeten zijn en met nieer zorg Inmne gronden uitkiezen, al

hndden zij daarbij him lieht sleclits ontstoken hi
j
den Inlander,

die dikwijls een /eer goeden kijk heeft op de gesteldheid

van den hodem.

Dat over een en finder nieer woidt uifgeweid dan missehien

in verhand met dir opstel imodig sehijnt, vindt zijn grond

hierin, dat het waarseliijnlijk zijn nut heeft liierop nog eens

met nudnik te wijzen. nu het !e verwiichten is, diit hitmen

sifzieiibiiren tin! Seimiiu’ka uit zijn isolement zal geraken.

Deze streek ' nu nog de eenige, die niet in het verkeer

over land is opgen-'meii ,
twee zware weggedeelten verliin-

dereu dd voorsliunds en al heeft ze eene 14 daagsehe hoot-

lerbinding met, Telok lletoug en Batavia. toeh kail het niet

anders of het in orde bivtmen van den grooten landweg zal

Hemangkii eer-t reidit aan zijne afgesloteiibeid ontrukken.

Nu bet iutusschen vu-dstaat, dat binneu utzienbaren tijd met

dit work heg'onneii zal wordeu, kail het m. i. niet anders of

hiermede wordt een nienu tijdperk voor Semangka ingeluid,

diit het voor goed zal ontrukken aan aebterlijkheid en doillheid

niet alleen, imuir uok lie 1 zal malum tot een van de belang-

rijkste, zoo niet de belaligr jjkste ilfih'elillg Villi dit newest.
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eelie voorspellmg, die alleszins gerechtv aardigd schijut door

de gunstige liggiug en tie gesteldlieid \ :iu den bodem.

De regeeringsorganon werhen uiet vlmr, maar bet zal niet

ver beneden de wuailieid /iju, -a anneer gezegd wordt, dat

over twee a. drie jareu het werk gereeu eu de verbinditig

tut stand zal zijn gebnu-ht en het i~ thiarom juist nn het

geschikte uogenblik om de fouteii nog eeu-i te ovi rwegen.

die eltlers bij deu landbouw zijn begaan. Het is toeli te

voorzien, dat de Europee'die landtioiiw zich liier zal gaau

vestigen. Twee perceelen zijn reeds uitgegeveu, terwijl de

laatste maandeii versehiliende auuvragen biiuieukwauieu. Ook

hierbij wordt weer de oude lout begaan: zonder eeuig onder-

zoek wordt limar een stuk aangevraagd, geen ter zake kuudiue

wordt gczonden, geen groudmonsters worden genomeii, die

tocb — zoo (lit wordt gevraagd — wel door het Departemeut

van Landbouw znllen worden ondevzoeht. [)o»r een en under

zou temninste eenige zekerheid verkregen worden en lieel't

men minder katis later voor groote teleurotelliugen te slaati.

Het is ecliter verre \an mij door dir uaarsehuwend woord

den groot-landbouw-ondernemer at’ te sdirikken. Integendeid !

Hoe meer Europeesche landbouw, hoe beter Hit voor eene

streek geaeht meet worden. Waartegen ecliter wel dient

gewaarschuwd, is liet inaar roekelou- aauvragen zonder

eenige kennis van plaatselijke toestanden. Wel ben ik er

van overtuigd, dat i lit niet tot even groote teleur.-ttellingeii

zal leiden als elders zijn ondervondeu. maar ook liter is

waakzaatnbeid vereiseht. De groitdeit zijn van supenenre

kvvaliteit, vooral in de boveustreken. maar volstrekte zeker-

heid beotaat daaromtrent niet. aatige/.ien nog geen volledtg

onderzoek beeft plants gelmd.

Het belangrijkste product voor Semangka is wel de peper

;

niet alleen, dat daarvun groote boeveelliedeu worden uil-

gevoerd, maar ze behoort tot de beste en nicest gelietde

soorten op tie markt.
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Reeds eeuwen lang is dit liet aantrekkingspunt voor deze

streken geweest en al was vroeger door minder georganiseerde

toestanden de opbreng.-t niet zoo groot als tegenwoordig,

belangrijk voor deze lauden is .te peper altijd geweest. Zoo

werd in 1759 ran nir "emangka uitgevoerd 1.332 bahra

of 3996 pikol. in 1780 800 babra of 24u0 pikol en in 1786

slec-bts 175 babra of 525 pikol. !
) Vergelijkeu we daarmede

b.v. de cijfers van 1912 en 1915 iti welke beide jaren

40.000 pikol werd uitgevoerd, dau D het wel duidelijk, dat

de beteekenis van dit product tegenwoordig veel grooter is

dan vroeger. vooral wamieer men de bovenmatig hooge

prijzen daarbij in aunmerking neemt. De Lamponger boudt

dan ook van deze cultuur; ze veimorzaakt hem weiuig moeite

en levert groote winsten op. De pepercultuur is dau ook

de geweldige factor in het volksveruiogen. Op bladzijde 183

van zijn werk bespreekt Broersma den iuvloed van de

pepercultuur voor de algemeene vvelvaart iu dit gewest en

waarschuwt voor het denkbeehl, dat ,de” Lamponger rijk

zou zijn door de peper. Voor streken op de aruiere gronden

moge dit opgaan, maar zeer zeker zijn er gedeelten, waar

de Lamponger gezegd kan worden het goed te hebben,

dank zij de peper, waaronder ik in de eerste plants Semangka

zou willen rekenen. Over de andere gedeelten kan ik niet

oordeelen, maar bet wil me voorkomen, dat eerst na een

zeer nauwkeurig onderzoek kan worden uitgeniaakt, in hoe-

verre de cultuur van belang is voor bet gewest in zijn

geheel en welke de voordeelen zijn, die de bevolking daar-

van trekt. Broersma ecbter baseert zijne couclusie slecbts

op enkele gegevens, waartegen m. i. een waarsehuwend

woord wel op zijn plaats is. ~)

!) Zie Broersma, hoofdstuk Landbouw.
2

) Op last van den ltesident der Lampongsche Distrirten is ten

behoeve van de ambtenaren zelve een onderzoek gelast naar bet

belang en den o in va rig van deze cultuur; afdtelingsgewijze zal dit

geschieden.
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Wil men liet belting van tie peper voor de Lampongsche

Distrieten vaststellen. dan dient men wel in het oog te Lou-

den het verschil van soort van gronden in de versehillende

uedeelten: wat bv. geldt voor Telok-Betong, zal weer niet

gelden voor rfemangka en hetgeen vaststaat voor gronden

in Kaliandu. zal weer in her geheel niet ojigaan voor Sepoetih

en Toelang Bawang. Hen nauwkeurig onderzoek zou een en

ander kuunen nitmaken en aaiigezien dit nog niet heeft

plants gehtid — in elk geval nog niet heemdigd is — zal voors-

hands ook nog geene conciliate, geldend voor het geheel,

ku nnen worden getrokkeu.

Het eenige oftieieele gegeven, wat hedeu den onderzoeker

ten dienste staat, is fie in het boek van Broersina op blad-

zijde 175 gegeven berekeni'ag van den Assistent-resident van

tepoetih Toelaug-Baw ang. Nog afgezien van de vraag of deze

den juisten toestaud weergeeft, geldt deze berekening slechts

voor eeu bepaald gedeelte van het gewest, bestaande uit

armeren grond. Volgeus bedoelde berekening zou een bezitter

van 4000 a 5000 boomeii daarvan een jaarlijksch inkomen

hebben van 150 a 200 gulden. Voor Semangka zouden deze

cijfers eenvoudig belaehelijk laagzijn! Xeen, zooals we reeds

dedeu uitkonien, de kwestie van bet belting van de peper

voor den Lamponger wordt niet in een vloek en een zucht

opgelost; langeren rijd moet men daarvoor under de bevolking

vertoevtu, zooals biina uitshuteud voor eeu bestnursanibte-

naar nmgelij k is. Ook deze zal in den beginne om den tuin

geleid worden, maar laugzaaui _ zeer langzaam — zal hij

wel ac liter de waarheid komen en eeu juist inzicht krijgen.

Verzekerd lean men er van zijn, dat een Lampouger niet de

jniste iuliehtingen verOrekt aan den eersten den besten

Europeaan. bevreesd als hij is voor verhooging van zijne

heiasting en \<>or mvoeriug van tiieuwe regeliugen. De

hestuursambtenaar — zegt Broersma — laat zieh bedriegen door

den gulden sehijn, neen ! meergeimeunle auteur laat rich

i) Zie liierover Coomans: Tijdselirift B B. April 1915, pag. 243.
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om den turn leiden door de niatigheid van den Lamponger,

eene niatigheid, welke niet voortkomf uit armoede, maar

welke hem aangel.oren is en welke hem ertoe hrengt de

verdieude gelden aan heel andere dingen dan uirerlijke

praal te besteden. Wei houdt hij ervan bij hepanide geiegen-

lieden good voor den dag te Loiueii. maar zijue dageiijk-che

ievenswijze is zeer eenvoudig. Is bij ons de rijke hollamisehe

boer anders? Het zou te ver voereu dit alles Iner te beliau-

delen
;

eene afzomlerlijke Studie zou evemvel alleszms de

moeite loouen.

Maar genoeg. Keeren we rot Semaugku terug. De wr-

spreiding van den peperaanplam is vrij aigeuieen. Wei Lomen

geene groote tumen voor, maar aanplanr heelt toeh — op

enkele uitzonderingen na — over de geheele aideeling plaat~.

Uet grootste aantal. dat e.m eigenaar bezit, is .'jlMjii bon-

men, terwijl sleehts 5 Inlanders in de geheele aideeling

zoo gelukkig zijn. Yerreweg de meeste Lampongers bier

liebben kleine tuineu van 200 a 400 boomeu.

Volgens de zielenregisters voor 10 1 6, welke met de grout,st

mogelijke nauwkeurigbeid zijn opgenniakt en welke \oor

den belastingaanslag voor bedoeld jaar liebben gegolden.

bedraagt het aantal boomeu in Semangka

:

Naam van bet under-
j

district

j

vruchtdragend i

met vruclit-

dmgeinl

1

Semangka
i :> 10- is

1‘oetib Dob ;;uu026 14o No

Poegoeng 1 loO.V.i 1171!)

Totaal 777224 447862

Totaal aantal boomeu: 12250S6

4 Omler boom wonir verstaari ircunbomn, met Hnc jieperiunkeii
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Neemt men aan, dat op eea bahoe ongeveer 1000 dadaps ')

staan — eea bepaald eijfer is aiet te geven — daa zoudeu de

ia gebruik geaomea groadea eeae oppervlakte beslaan van

oageveer 1225 bahoe; van deze uitgestrektbeid zijn 447

bahoe beplaat met joage ranken, die nog geea vrucbt dra-

gon, zoodat ah productief beschouwd mogen warden aaar

sehatting oageveer 777 bahoe. Of er ia de eerstvolgende

jaren uitbreiding zal plaats hebben, is moeilijk te zeggen;

van te veei wisselvallige factoreu is dit afhankelijk.

De uitvuercijfers van de laatste 10 jaar volgen= de up-

gaven der douaueauibtenaren, welke uu eenmaal aiet den

ganseheu uitvoer aan zicli ziea voorbijgaan ea welke cijt’ers

dus veilig vrij wat hooger kunuen worden gesteld, zijn do

volgende

:

Jaar
Hoeveelheid

in K G.
Uitgevoerd naar

1905 920312 Batavia.

1900 1410937 id.

1907 2100502 id.

1908 1 4028 1

2

id.

1909 919081 id.

1910 2027329 id.

1911 1348319 Telok Betong, Rotterdam,

I’al'-Uibang en Batavia.

1912 1304274 Batavia

1913 1235102 id.

1914 2135925 id.

1915 1973012 Batavia en Telok Betong.

1910 1534583 id. id.

k it deze eijters blijkt tea dnhbdijkste, dat de peper voor

den Inlander — al krijgt hij biervan lang aiet alles in handen,

') Volgens ilen lamUjouw-leeiaar Kurenhof stann op eon ballot 1 1 till

dailnpb.
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zooals later nog zal blijken — toch nog altijd een belangrijke

factor is voor ziine inkomstenbenkenirig. Wei zijn de prijzen

nog al aan sehommeling onderbevig (tot voor enkele dagen

bearoeg de prijs bijna 50 gulden per pikol), toch zal nie-

mand kunnen ontkennen, dat voor .'iemangka dit product

een rijke bron van inkomsten is en — naar we bopen — in

de toekomst zal blijven.

Rekent men daarbij nog de vele andere inkomsten (koffie,

copra, riist enz.), dan tnoet bet iedereeu duidelijk zijn,

dat de bewoner van Semaugka niet alleen een goed, maar

zelfs een zeer ruim bestaati heeft. Arnioede is — trouwens

waar in Indie zou men die kentien, zooals die zoo scbiijnend

dikwijls in westersche landen wordt gevoeld — him- dan ook

zeer zeker onbekend.

Gaan we aan de band van bet voren?taande na, welke

voordeelen de inwoner van ,Semaugka trek t van de peper,

dan is bet volgende daartoor vau belang. Netnen we voor

onze berekening b.v. den uitvoer van bet juar 1915, welke

volgens officieele opgave 32500 pikol bedraagt, welke we

dus naar aanleiding van het zoo joist medegedeelde gerust

op 40.000 pikol kunnen rumen; stellen we den prijs per

pikol op 30 gulden (gedurende 1915 en 1916 is deze bijna

steeds hooger gevveest), dan komeii we dus voor 40.000

pikol op 4D.00O X 50= / 1200.000. cm md/n r//, twee Ion,

Wat gel eurt met dit geld V Gaan de Chitieesehe hande-

laren en andere tussehenper-mnen met bet grootste gedeelte

van de winst strijken of L dit alios voor den Inlander?

Zeer zeker niet. Coomen- vertelt in zijn rapport, dat bij

de bijeenkomst, in iiei 1914 gt-houden met eenige peper-

planters uit de Way Lima en de Roegomig. bleek dat door

bet stelsel van voorsehot ongeveer vijltien gulden per pikol

aan den peperplanter koint en dat lnj daanan nog de vraclit

naar delok Retong moet betaien Lroersma*^ ingestebl on-

derzoek gaf eveneens 15 gulden, wanneer de marktprijs

was 25 gulden en geen voorsehot werd genomen
;

is er
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wel voorschot genomen, flan blijft den Lampongsehen planter

maar 13 gulden. Na aftrek der producriebosten blijft er sleehts

8 gulden per pikol over, vermiuderd nog met de vracht. ')

Gerust bunnen we deze cijfers voor 8emaugka gunstiger

stellen, maar nemen we ze ook voor deze streken aan, dan

beteekent dit voor den Lamponger nog eene inkomst van

40.000 X lo = OOO.OOO gulden, res Ion. -)

Xiet ontkend ban dan ook worden. dat bet een rijke bron

van inkomst is. vooral wauneer men daarbij bedenkt, hoe

weinig de Inlander ervoor te doen beeft en boeveel andere

middelen naast de peperteelt hem nog ten dienste staan orn

aan den host te komen. Want daar meet m. i. de Lam-

ponger steeds op uit ziin om naast deze cultuur ook andere

te bevorderen. zoualsin Semangka hr. den sawahhouw. Peper

is en blijft toeli een artikei. dat te veei aan sebommelingen

en wisseliugen onderhevig is en te veel afhaukelijk van een

ver verwijderde markt. celiee! buiten den invloed en bet

gezichtsvekl van den Lamponger, dan dat hi] zieh met een

gerust hart aileen op de/.e eultnur zou kunnen verlaten.

Vijf en twintig jaar geleden waren de priizen zoo laag, dat op

vele plaatsen tuiubezitters geen heil meer zagen mhetplukken

en bereiden. Iti het begin van den grooten Europeesehen oorlog

kon men op een gegeven oogenblik peper voor spotprijzen

krijgen. Een dergelijke to. 'stand kail zieh bij dit speculatief

product opnieuw voordoen, zoodat m deze streken het Bestuur

dan ook den sawahhouw op alle mogelijke wijzen poogt

aan te moedigen. el oeweert Broersma. dat iedere cent

i) Deze berekeniug van liromsma is met duideliik. Van die 25

gulden gaat dun — wauneer :w'U \ooi>cliut is genomen — eerst 10 gulden

af (waarvoor r), daarna 7 galden pruduetiekosten en nog de vracht.

Zijn daarbij niet de prodnrri'kosten tweemaul berekend." En krijgt een

planter, die'wel voorschot ne.'mt, maar twee gulden minder

!
) De overige ze> ton i- voor de enkele 'tuxelienhandelaren en

geldschieters. \ oorwaar een echte woekerwinst ! ilij is bv. liekend,

dat een Cbineescb tussclieniiaudelaar bij eene enkele zending peper

20.000 gulden verdiende.
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voor irrigatie in de Lampongscbe Districten onnut besteed

is en voor sonimige streken uioge tlifc ivaar zijn, maar er

zijn ook gedeelten on daaronder neemt Semangka eene

eerste plants in, welke daarvoor uitermate geschikt zijn.

Keeren we tlmns terug naar de reeds genoemde berekeuing

voor de product iekosten van eeu pikol peper, opgemaakt

door den Asistent-resident van Toelanybawang, welke voor

een gemakkelijk overzieht in zijn gelieel worde opgeuoraen.

Daarbij is aangeuomen een tuin op nomialen grond. groot

75 X 40 depa, waarop 1350 ranken zijn nitgeplant. De

levensduur wordt gesteld op 14 jaar.

le en 2e jaar opbrengst . . nihil

3e jaar opbrengst . . ± 0.50 :>ikol verkoopbare peper

4e id. id. . . ± 3 id. id. id.

be id. id. . . ± 8 id. id. id.

6e id. id. . . ± 13 id. id. id.

7e id. itl. . . ± 18 i<l. id. id.

8e id. id. . . ± 25 id. id. id.

9e iii. id . . ± 25 id. id. id.

lOe id. id. . . ± 18 id. id. id.

lie id. id . . ± 10 id. ill. id.

12e id. id. . . ± 5 id. id. id.

1 3e id. id. . . ± 2 itl. id. id.

I4e id. id. . . ± 0.50 id. id. id.

Totual ± 128 pikol verk on))bare peper.

In verband met ziekten of andere uadeelige factoren wnrdr

de productie in roude cijfers gesteld op 100 pikol.

Aankoop grond nihil

Plantklaar maken (kappen en branden)
. ... f 35._

Aankoop 1350 dadapstekken 40.50

Aankoop 1350 peperstekken 33.75

Plantloon da iapstekken
^

13 50

id. peperstekken 13 50
Onderhoud eerste 4 jaar (160 dagen X/ 0 .75 per dag) ., 120

id. tweede 4 jaar (1 20 dagen X /0. 75 per dag) „ 90.
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Overig onderhoud (100 dagen X f O.lo per dag) f 75.

—

Snoeien der dadap, 6 maal gednrcnde het bestaan „ 81.—

Pluklooti en verdere bereidingskosten a/ 0.40 per

zak (vormende 5 zakken ceil pikol verkoop),

voor 100 pikol (zi*> boven)
n 200.

—

Totaal .
. / 702.25

i)e produetiekosten per pikol voor den onderstelden tuin

bedragen dus j 702.25 : 100 — ± / 7.

Daar editor niet alle tninen in zoo gunstige omstandig-

beden verkeeren ala bovenbedoelde, word! gemiddeld gesteld

voor de produetiekosten van non pikol peper f 8. Waar

niet gewerkt wordt met ingehuurde kraehten. zijn de/,e

kosten natuurlijk geringer.

Tot zoover de opgave van bedoelden beatuuraanibtenaar.

Toetsen we deze lierekening eens aan de gegevena en ervaring

opgedaan in Semangka, dat door elkaar genomen ongeveer

]

j- of '/
6

van den geheelen peperuitvoer levert, welke

oniatandigheid door Hr. Broersma gelieel ia verwaarloosd.

Yolgena de lierekening van bedoelden asaiatent-reaident zou

een turn van 1350 ranken in 14 jaar T2S pikol peper

opbrengen, na aftrek wegena ziekte en andere oorz.aken

van verliea teruggebracht op 1O0 pikol. 1 )i t zou dus per

128 .
100

jaar zijn mint 0 of--— = rnim 7 pikol. Van 1350

ranken trekt men ilus per jaar mini 7 pikol jieper ot per rank

700—-^ongeveer 1

/
kati. Ilouden we eens aan deze opgave vast,

dan zoude 1 1 we voor Hemangka krijgen _ het aantal vrucht-

dragende ranken afgeroiid op i 800.000 atellende —
800.000 X l

/ 2
= 400.000 kati of 4000 picul peper. Zien

we echter mmr de werkelijke opbrengst van die 800.000

ranken, dan merken we op dat er niet vier duizend. maar

4- veertig duizend pieol is uitge\roerd, waaiuit zeer

gemakkelijk de com luaie ie trekken ia. dat een rank niet

>/,, maar 5 kati per jaar zou opbrengen. En inderdaad,
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Yolsrens de geliouden onderzoekingen, getoetst aan de meenin-

gen van betrouwbare Inlandseke ambtenaren en particulieren,

kaD gerust worden vastgesteld, dat een peperrauk bier 4 a

5 kati per jaar oplevert. ') En cut is niet de kwestie van

een jaar; onder die 80U.U00 toc-h zijn boomen, die voordeeerste

maal vrucht dragen; er zijn er eeiiter ook. die in de grootste

bloeiperiode verkeeren, t«rwijl and* re weer het einde van hun

leven naderen. In geen geval ziju lit das alie boomen, die in

hun 8e en Oelevensjaar ziju. den feed ijd, waarop zij volop vrueht

dragen. Deze cijlers versciiillen wel veel met die van de

overige gedeelten der residentie; ma tr eerstens zijn de gronden

van goede kwaliteit en m de t".eede plaats weet ik niet

of de opgaveu elders goed y ecoi.troleerd zijn. Zoo wordt

voor Sepoetik-Toelaug Bawang sltehts 1
/ 3

kati per boom op-

gegeven; voor de Way Lima reke.,t men gewoonlijk ee'n kati.

Zonder hiervoor volstrekte zek.-riu d te hebben. meeu ik— in

elk geval voor de Way Lima—deze rtjlers als le laag re uiogeu

aannemen. Ook bier zou het aant.ii vruchtdragende boomen

met den uitvoer verge! eken dienen t * warden. -
I In Broersina's

boek wordt nog Mar-den i einde He eeuw) aangehaald. die

ongeveer tot dezelfde eonelusie Icon r, als de assistent-resident

;

a priori meeu ik echter aan de/** verouderde gegecerm at

xeer weimg waarde te molten heehten, Mursden dan be-

rekent van lOUD ranken geniidd dd 404 pond. Eugelsehe

ponden, in Hollaudsche uitgeilrukt ruim 4 (Jo pond of ruim

') Een mijner yooi-ganger* berekt-nd*- enkele jaren geleden, diet *(e

opbrengst van eon boom bedroeg gemidd -1*1 1 kaleng of ruim 14 knn
per boom. Zoo vonii ik nog e*ne (***o kening van l!in:;

t
w.-mrbij de

opbrengst van St S3 boomen bij ecu |»i jj- van / aj per pn',,1 ber*-keud

werd op / 1 2uo._ l)jr zou ook i.iimiu 11 kiti per lioom /pn Dil

komt zeer zeker voor, rn.sir nU gemnld d*io k-ui men lift omiiog* lpk

aannemen. IIHink (lbOli b.weeri, ibr de poper hi) H .-n pnjs van

j 8 per pieol in Semangka re**d» lour ml i'.

’) Van betrouwbare zip!*- vern.im i : dan ook, dar tujv. bij den
belastingaanslag in de "Wav Emin wo. It gerekend ri.ui r ." k.iu per

boom; in vergelijking *laarme*le i- 4 a ' kati per boom voor Semangka
niet te hoog.
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290
290 kati ; dat wordt dus per rank = ongeveer 0.3 kati,

das nog minder dan de berekeniug van den assisteut-resident.

Zooals reeds vroeger vermeld werd. blijft de peper een

onzeker product. Bovengenoemde opgaven gelden dan ook

alleen voor bepaalde perioden en in normals omstandighe-

den. Semangka heeft echter in den loop der tijden weinig

te lijden gehad van ziekten en andere pl.tgen. zooals dat

bijv. in Kalianda het geval is geweest Alleen worden soms

verwoestirgen aangericht door olifanten en wilde zwijnen,

terwijl de rijpe vruchten gegeten worden door de „boeroeng

keling 1-
. In het algemeen ook zijn liier de productiekosten

lager dan opgegeven is voor Sepoetih-Toelang Bawang, zoo-

dat ook in dit opzieht Semangka in gunstige omstandig-

heden verkeert. De volgende berekeniug moge een en ander

verduidelijken, waarbij ik voor een gemakkelijk overzicht

de opgave uit bet Sepoetihsche op den voet volg. We nemen

een tuin op normaleu grond. groot 75 X d0 depa, waarop

1359 ranken zijri uitgeplant. De levensduur wordt — al is deze

in Semangka wel lunger — in overeenstemming met de bere-

kening van den assistent-resident op 14 jaar gesteld.

le en 2e jaar opbrengst nihil

Be jaar opbreiijjst. . .

.

± 4 pikol verkoopbare peper.

4e id. id ± 24 id. id id.

5e id. id ± til id. id. id.

tie id. id ± 104 id. id. id.

7e id. id ± 144 id. id. id.

8e id. id + •200 id. id. id.

9e id. id + 200 ill. id. id.

lOe id. id + 111 id. id. id.

lie id. id ± SO id. id. id.

12e id. id ± 10 id. id. id.

1 Be id. id ± 1m id. id. id.

lie id id. .... + 1 id. id. id.

Totaal ± 1024 pikol verkoopbare peper.
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In verband met ziekten of andere uadeelige factoren — zoo-

als we reeds zagen in .Semangka weinig voorkomend — wordt

do produetie in ronde cijfers gesteld op 1000 pikol.

Aankoop groud nihil

Plantklaar maken (kapjieu en branden) .
. / 100.—

Aankoop 1350 dadapstekken 00.

—

id. 1350 peperstekken 50.—

I Mantloon dadapstekken 13 50

id. peperstekken 13.50

Onderhoud eer.ste 4 jaar ( 160 d. X / 0.75 p.d.) . 1-0.

—

id. tweede 4 id. ( I 20 d. X ,, 0.75 p.d.) . ., 00. —

Overig onderhoud ( 1 00 d. X„ 0.75 p.d.)
. ,, 75.

—

Snoeieu der dadup, 0 uiaal gedurende het bestaan HI . _
I'lukloon en verdere bereidingskosten ii / 0.40

per zak (5 zakken is een pikol veikoop voor

1000 pikol „ 2400.-

Totaul f 3003.—

Pe produetiekosten per pikol van den onderstelden tnin

bedragen dus f 3003: 1000 = rnitn / 3.

Hierbij moot men nog bedenken, dat do opbrengst nor-

maal en de kosten zeer zekor lioog zijn berekend
;

in den

regel zal een Lamponger geen f 3003 in de 14 jaar ot

ongeveer f 215 per jaar ten bohoeve van zijn tuin van 1350

ranken gebruiken. Op grond van bet voorgaande meenen

we te mogen vaststelleu, dat een peporplanter zelt' minstens

/ 1 5 per pikol van zijn product, trekt. Gem-d kail dit hunger

gesteld worden.

Over de plant wijzo, den pink, de bedrijbkosten on den

bandel in dat product moge tbans nog eeue korte verlian-

deliug volgen. ]

)

Cij het aanleggen van een nieuwen tuin kiest men een

stuk boseh nit en let duarbij vooral op do orondsoort. Pat

1) Kene alaoni eerie beschrijvnnr hioiovor vm.lt men in hot
work ,Do pepemiltuur m <1,. Ihiitenhezittiu-en". .sam.nmesteld
hij hot I- iicvcloj.aediach Bureau, pag ::3 vlg.
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dit van groot belang is, moge hieruit blijken, dat op som-

mige terreinen de boomen van 10 tot 20 jaar vrucht dragen.

terwijl men op andere plaatsen — zoo men daar plantte —
om zoo te zeggen geen vrucht zou plukken. Zoo zijn er bv.

wedeelten aan den voet van den Tenggamoes fbii de kam-

pongs Kagoengan en Oemboel Boeah), waar de bevolking

niet wil planten. terwijl ze terreinen. dic-hter bij zee gele-

gen, daarvoor uitkiest Het nicest geliefd zijn de gronden.

bestaande uit zware, donkerroode klei. Vcor den annleg kiest

men bellende terreinen. zoodat zonder verb ere bemoeienis

de afwatering geregeld en de grond niet te voelitig wordt-

Is men zoover gevorderd. dan gaat men over tot

1° het zg. tigorsi (Jav. hn'ml. Mai. Wins) d.w.z bet weg-

halen van struikgewas en laag bout van onder de groote

boomen. Voor den aanleg van een tuin gehrnikt men meestal

een stuk van 50 depa in het vierkant; een man kar in 8 of

10 dagen met bedoehl work klaar zijn.

2't het zg. linear (in Sepoetih Toelangbawaug zegt men

noen id), bestaande iu het velleu van de g route boomen. In

14 a 20 dagen is dit doorgaans afgeloopeii.

Nu volgt:

3° het zg. nnreiloh (in 8. Toelangbawaug iigarneitggoh).

bestaande uit het happen der takken van de boomen en

bet bij elkaar brengen hiervan. Nr doze hewerking wacht

men 1 a 2 tnaanden totdat iiet bout goed droog i~ en men

daarna lean overgaan tot :

4° het zg. njoeilt (algemeeu Latupongseli), d. i. brauden.

met welk werk meestal slechts een dag gemoe'.d is en door

den Lamponger zelf gesehiedt in tcgeiwtolling met <ie vorige

bewerkinwen. welke meestal aan Bantammers uirbesteed
o

warden. Dit gaat under U>el<wn<i itienoelorng van Karen en

familie; hnn loon is een gratis maaltijd.

5° het zg. menu'll (algemeeu Lampongseh), d.w.z het ver-

zamelen en verbranden van het overgebleven hunt, boom-

wortels enz., welk werk 12 tot 20 dagen verei-eht.

Tijdgchr. v. Ind. T.-, L.- en Vk., deel LVIII, afl. 8. 18
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Hierna gaat men meestal over tot het planten van de

padi, hetgeen gesehiedt met een plantstok, veelal door Lam-

pongscbe jongens en meisjes in onbetaalden dienst, betgeen

in 1 a 2 dagen gereed is. Yoor, soms ook na dit padiplan-

ten, wordt :

6o de dadap uitgezet, de stekken der steunboomen

waarvoor de Lamponger her liefst dadap dorri ge-

bruikt. Zij worden op afstanden van 2.50 M. ongeveer

van elkaar geplant; dit zijn meestal jongere stekken,

welke men 1
x
/2 a 2 jaar laat groeien. voordat men den

peperstek uitzet: gedurende dien tijd wordt bet terrein gebe-

zigd voor den rijstbouw, Het planten gesehiedt in rechte

lijnen, terwijl men op een terrein van 40 depa in bet

vierkant ongeveer 700 dadaps kan planten, Zijn de dadaps

voldoende groot (de peperstekken worden zelden tegelijk met

de steunboomen uitgezetj, dan kan men overgaan tot

:

7° bet planten van de peperstekken. wuarbij twee me-

thoden in zwang zijn :

a. het nanrin htnak (algemeen Lampongsch) en

b. bet nanem Ijarmni, Mai. hmam Ijanij/wLitH.

De onder a genoemde is een jouge tak. die zich met

eigen wortels aan den steunboom beet'r gebecbt. De loot

wordt ter lengte van 2 of 3 geledingen afgesneden en de

wortels voorzicbtig van den steunboom losgemaakt. terwijl

men de tjangkokan. onder b genoemd. op de volgende wijze

verkrijgt. Van een een- of tweejarige plant wordt een der

ranken naar beneden gebogeu ( Lamp ni/midid
,j en zoodanig

in een geul geplaatst, dat het topeinde buiten den grond

uitsteekt.

Het gedeelte, dat onder den grond komt. i« door lichte

wringing vooraf gekneusd. Na verloop van 20 a 30 dagen

heeft deze rank wortel geseboten en wordt de aldus ver-

kregen stek van den eigenlijken stain afgesneden. Dit werk

wordt meestal door den Lamponger zelf verrieht.

Daarna volgt:
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0
8 het zg. netak (S. Toelangbawang : ngetljoeknek), d. i. het

wieden der tuinen, between bij goed onderboud iedere drie

maanden moet geschieden, maar !ang niet altijd plaats

vindt. Meestal wordt dit uitbesteed aan Bantam mers. Heeft

de dadapboom een bepaalde iengte gekregen, dan gaat men

over tot:

9° het zg. moenggom (S. Toelangbawang : nelork), d. i. het

toppen, doorgaans op een hoogte van 4 depa van den grond

:

de dadap is dan ongeveer 2 a B jaar oud. Ook worden dan

alle takken. die zich op en oui dien afgeknotten top bevinden,

afgeslagen, aangezien anders de peperplant te veM schaduw

(Lamp, hindom) zou krijgen en ziju groeikraclit zou ver-

minderen.

Dit is vrij gevaarlijk werk en wordt meestal uitbesteed

aan Bantammers. Hoe booger de rank — zegt men — hoe

meer vruckt.

Men ondersebeidt twee ougsten per jaar nl. den voor-

oogst (lada penjclinni) en den grooten oogst (hula tnovs'un),

waarvan de eerste tegeu woordig niet veel meer te betee-

kenen heeft.

De voorpluk valf meestal in de niaaudeti April tot Juni

(de peper in de knststreken bloeit her eer-t, in de boven-

landen is ze meestal later', terwrjl de groote pink plants

heeft van Augustus tot December !>eze maanden kan men

als gewone norm aaimemeti. In November is tie pink

meestal afgeloopen, al wordt er in die nuiatid en in De-

cember nog wel met de booten afg.-voerd (Zie ,
De

pepereultnur in .de Buitenbezittingen”. pag. 35).

Voorzoover ik heb kunnen nagaan, valDn de ougsten in

de overige gedeelten van de reAdentie ook iu dc/.e maanden.

Vroeger werd ook witte peper uitgevoerd; dit is steeds

minder gewordea en in de laatste jaren werkt iner nietnaud

meer zijn peper tot witte om. Alleen in 1916 word weer

uitgevoerd. Verder seliijut dit nog op kleine sehaal te

geschieden in het Sepoetihsche.
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Voor den pluk maakt men meestal gebruik van Bantam-

sehe werkkracliten, wier betaling soms met een gedeelte

van den oogst plaats heeft. De koelie ontvangt dan van

elke vijf zakken geplukte trossen e'en zak als loon. In

andere gevallen wordt / 0.30 tot / O.dO per zak aan

plukloon betaald. Dit gescbiedt meestal op verder afgelegen

plaatsen (o. a. Poegoeng, Poetih Dob). Is de streek zoo

ver gelegen, dat Bantamscke koelies er sehaarsch zijn, dan

helpen wel Lampongers mede; deze krijgen dan l/
3
van den

oogst, de tuineigenaar zelf 1

/3 . Dit komt echter zelden

voor, aangezien tegenwoordig vcddoende koelies van Java

oversteken.

Het transport blijft nog duur; zoo wordt b.v. van de

Poegoeng naar Kota Agoeng, een afstand van ruim 20

paal, / 4 per pikol betaald. Met de boot wordt verder bijna

alle peper naar Batavia vervomd voor / 0.00 p
&r pikol,

waar voor deli afzender nog bijkomt / 0.25 voor het

laden in Kota Agoeng en het lossen te Tandjong Priok.

Soms wordt onk de peper per zeilprauw naar Batavia

vervoerd, hetgeen f I per pikol kost. Daar dit echter

duurder is dati het bootvervoer. gesehiedt dit zelden vau

de hoofdplaats uit; wel uit de zuidelijker gelegen streken

Poetih, Limau, Pertiwi en Koeloembajan).

Bij den haudel speelt het voorschottenstelsel een groote

rol.

Zelfs dient ruil haudel vern;eld te worden. Javanen o. a.

krijgen goederen van handelareu te Kota Agoeng in com-

missie, gaan de kampongs rond en ruilen deze goederen

tegen peper welke ze vervolgens van de hand doeu aan de

handelareu. Dat de goederen gernild worden te^en eene

hoeveelheid peper, die daarmede niet in verhomling staat.

behoett wel geen betoog. In dat opzieht kent men den

smeak van den Lamponger. Voorscholten worden verder op

twee wijzeti verleend, welke men de behoorlijke en de onbe-

ohorlijke zou kunnen noemeii. De behoorlijke wijze is deze,
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dat een handelaar een bepaalde som voorsehiet aan een

tuineigenaar, welke dan later peper moet leveren tegen den

marktprijs, verminderd met / 0.50. Niet alle handelaren

doen aldua, terwijl niet alle tuineigenaren zich die weelde

kunneu veroorloven. Sommigen zijn niet zoo gelukkig en ver-

koopen hun peper op de volgende wijze. De opkoopers

trekken de kampongs rond en koopen daar de over zooveel

maanden te leieren peper op voor / 1.50 de kaleng

(7 kaleng is een pikol). dat is dus / 10.50 de pikol.

Krijgt de tus'chenhandelaar het product dus reeds voor lagen

prijs, bij de levering knoeit bij nog met het gewieht. zoodat

een pikol in de biunenlauden somtijds 130 kati en meer

weegt. Het komt dus eigenlijk hierop neer, dat de peper-

bouwer voor zijn pikol sleehts / 8.— krijgt. Dergelijke

gevallen komen voor, maar de Lamponger wordt verstandiger

en op krachtige wijze geholpen door het Bestuur is het

wel mogelijk op den duur dit euvel te doen verdwijnen.

Ieder weet echter hoe moeilijk het is een Inlander te voeren

naar zijn eigen voordeel en heii.

Uit het voorgaande blijkt wel, dat de Lamponger nog

niet die voordeelen trekt, welke hem rechtens toekomen.

De vraag kan dus gesteld wordeu. evenals Broersma in ziju

werk doet: is het niet mogelijk. dat de Lamponger meer

voordeelen uit den peper haalt, dat de buiteumatige winsten

voor den tussclienhandelaar verdwijnen, dat de belangrijke

broil van inkomst behoiiden big ft voor den planter? Zeer

zeker kan hierin in het algemeeu zeer veel verbeterd wordeu

o. a. door het hestrijden van de peperziekteu, het ni’tscha-

kelen van de voorschotten door hemiddeling vau de Lampong-

sclie hank en het instellen van eene verpliehte keuriug

(Broersma. pag. 186 en 187). Voor Semangka zou het

instellen van een filiaal van de Lampongsche bank of

andere instelling en het iurichteu van een eenvoudige

peperbeurs voldoende zijn. Daar zouden gewaarmerkte weeg-

nstrumenten moeten wordeu ge'installeerd. De peperplanter
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moet rechtstreeks zijn peper daarheen brengen en verhandelen.

Het gewicht is dan verzekerd en hieruit alleen zal hij dus

al voordeel trekken.

De kwestie is eehter. dat hij vrij moet staan van zijne

voorschotten. Het Bestuur is er op nit eeu en ander tot

stand te brengen en gaat dit in vervulliug, dan zal de

Lamponger daarvan de groote toordeelen ondervinden. x
)

iSiaast de pepercultuur is als tweede punt voor den Inland-

schen landhouw van belang de sawahbouw.

Niet alleen is deze tegenwoordig reeds van groote beteekenis

voor Semangka, maar in de toekomst zal ze. bij eene goede

regeling, nog van veel grooter belans kunnen worden, ja,

zelfs moet Semangka de =treek worden. welke liaar overvloed

zal moeten vervoeren naar atidere deelen van de residentie,

welke daaraan behoef'te bebben en waarvan de Enropeescbe

ondernemingen zeer zeker wel het grootste gedeelte zullen

verbruiken.

Hoewel gegevens omtreut deze teelt eenigszins vaag zullen

moeten zijn. nieenen we toch aan de hand van verseliillende

onderzoekingeu een tamelijk zuiver beeld daarvan te kunnen

geven.O

iNoemen we eerst weer eenige e lifers. Uitvoer heeft niet

plaats. wel invoer. Hoeveel deze bedroeg, rnoge blijken uit

het volgende staatje:

Jaar
1

Hoeveelheid Vanwaar at'komstig

1905 237 pikol Batavia.

1906 278 id. id.

1) Benigen tijd geleden ging een Rebanger naar Batavia endaarhij

koffie had en geene verplicliringen tegenover geldschieters, ried het

Bestuur hem aan deze zelf naar Batav ih mede te nenien en te vuikoopen.

Thuisgekonien was hij verrukr over den hoogen jnijs en de betrekkelijk

geringe onkosten, die hi) te betalen had geliad. Zulke voorheelden

wekken en kunnen niet nalaten ten blotte invloed uit te oefenen.
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Jaar Hoeveelheid Vanwaar afkomstig

1907 257 pikol Batavia

1908 478 id. id.

1909 675 id. id.

1910 467 id. id.

1911 913 id. id.

1912 1389 id. id.

1913 2090 id. id.

1914 31 73 id. id,

1915 9018 id. id.

1916 8619 id. id.

Een opklimmende reeks is duidelijk waar te nemeu, welke

verbaud houdt met de toename der bevolking. Het iuvoer-

cijfer voor 1915 uijkt af van bet gewone, maar dit is

hieraan toe te sekrijven, dat in bedoeld jaar sawakaanleg

in het weotelijk gedeelte bijna onmogelijk was door de

zware bandjirs in het Semoeoengsehe en door het onpractisch

aanleggeti door de bevolking van de waterwerken
; bovendien

was het jaar 1914 een voordeelig peperjaar. Wat is nu

eenvoudiger voor den Laniponger dan in zulk een geval

overbodig werk maar te laten rusten en te zeggen: ik lieb

genoeg aan de peper verdiend ;
het is toch niet nieer dan

billijk. dat ik mijn sawah dit jaar maar eens niet bewerk.

Het is een gewoon versckijnsel, dat hij, wanneer hij van

zijn sawah een ongst heett gehad, voldoende voor 2 jaar

voor hem en de zijneu, hij het tweede jaar zijn sawah

rustig laat liggen.

Rekenen we, dat Semaugka jaarlijks 40.000 pikol rijst

noodig heeft. dan zien we voor het jaar 1913 dat slechts 1

/20

van de verbruikte rijst van buiten af werd ingevoerd, voor

1914 wordt dit bij een verbruik van 45000 pikol (in verbaud

met de bevolkingstoeuame) nog Hechts Vis en voor 1915 — geen

gunstig jaar in dat opzicbt — is de verbouding nog i
j i

en i
/6

.
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Deze cijfers zijn zeer verblijdend, wanneer men bedenkt

boeveel gronden, bij uitstek voor sawabs gesehikt, nog

braak liggen.

Voor 1915 werd bet aantal ladangs gesteld op 1896. in

beslag nemeLd 480 baboe en bet aantal sawahs op ongeveer

3000 met eene oppervlakte van 1500 baboe. ]

)

Stelt men de opbrengst per baboe van een droog rijstveld

op 5 pikol rijst en van een nat rijstveld op 20 pikol per

bahoe dan krijgt men a!s rijstopbrengst nit Semangka zelf

32400 pikol
;

telt mtn daarbij de ingevoerde 9640 pikol,

dan komt men tot 42040 pikol, beigeen met veel van de

werkelijkbeid afwijkt.

Uit de opgegeven cijfers blijkt verder nog, dat de opper-

vlakte in beslag genomen dooi sawabs bijna 3 maal zooveel

bedraagt aIs dat der ladangs. De bewouer van Semangka

is dan ook geen ladanger, waarbij men nog beeft te bedenken,

dat de ladangs nitt worden aangelegd alleen om der rijst

wills, maar boofdzakelijk om daarop later pepertuinen aan

te leggen. Alles wat dan ook kau dienen om den sawahbouw

te bevorderen, behoort met beide banden te worden aange-

grepeu. Grelukkig is biervan het hoogere bestuur overtuigd

en zal bet niet lang uaeer duren — indien de Regeering in deze

uuttige aaugelegenheid maar toetast— ot door de bemoeienissen

van den tegenwoordigeu resident, die een warm voorstander

van een en ander is. zal de eerste spade voor een waterwerk

dicbt bij de boofdplaats Kota Agoeng in den groud worden

gestoken. Daarbij zal gebruilc gemaakt worden van de zv
'O'

1) De Lamponger legt meeital ladang? aan van 100 depa(l"5 il).

in het vierkant; dit is een stuk, dat liij belmorlijk alleen met zyn

gezin in orde kan brengen. Voor sawahs lieel't men een anderen maat-

staf; men rekent met bklangx. £en baiting beeft tils kleinnte eenheid

de pniak. Dit is een klein gedeelte van zeer versehillemle ufmetingen.

In de Way Lima rekent men hiervoor een atuk van 0 X 1- it. Deze
afmeting komt hier ook voor, som- zelf, kleiuere, maar in de mecte
gevallen grooter, zoodat wel petaks van 20X W voorkomen. Een
maat is hiervoor nieteatnsv ae geven.
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,matrassendammen’' die alleszins voldoende zijn en tevens het

voordeel hebben niet zoo duur te zijn. *) Deze dam zal een

complex van 800 baboe kunnen levloeien, het gedeelte rond-

om de hoofdplaats Kota Agoeng, gevat tusschen de rivie-

ren de Way Djelai en de Way Madja. Het ligt in de be-

doeling van bet Bestuurin versebillende andere riviergebieden

dergelijke datnmen aan te leggen. De bevolking werkt samen

voor den aanleg van de noodige werken (aanbrengen van

steenen, hulp bij den aanleg e. d.). Over eenige jaren znllen

aldus ettelijke duizeuden bahoes kunnen worden bevloeid.

Hiermede ben ik als vanzelf gekomen op de vraag of de

sawahbouw dan wel de ladaugbouw dieut te worden bevorderd.

Voor Semangka is maar een autwoord mogelijk ! de

sawahbou w.

Geheel Semangka is daarvoor om zoo te zeggen gescbikt.

Slechts in het Pematang-Sawakscke en op Poelau l'aboean

leent de gesteldheid van den bodem er zieh niet voor

;

overal elders wel.

Broersma adviseert voor algebeele afdanking van den

sawahbouw; iedere aanleg van bevloeiingswerken zou een

kostbare overdaad zijn. Ik kau deze meening in bet minst

niet deelen. 2

)
Natuurlijk zou het dwaas zijn sawahs aan

te leggen op gronden. die or totaal of zelfs maar zeer

matig voor geschikt zijn — ter ImBohe adviezen moeten dit

uitmaken —
,
maar waar ze wel geschikt zijn, gebruik ze er

daar voor. Wil iemand een pepertuiu aanleggen en eerst

ladangen, laat hij dan gerust zijn gang gaan.

Maar in het algemeen is de Lamponger van Semangka

een sawahbewerker. Wel gebnr kt hij vreentde werkkrachten,

1) Zie over deze „uiatras3endaiumen'’ het tijdschrift „De Water-

staatsingenieur” van Augustus lit 14, no. 4, tweede jaargang.

2) Broersma zegt
:
„Wie adviseert tot bevordering van den sawah-

bouw en daarvoor ’s Lands gelden zou willen zien gebezigd, houdt

geen rekening met de feiten van het keden en van het verleden”,

(P. 148).
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Bantammers e. a., maar bij de pepercultuur is dit eveneens

het geval eu niemand zai er toch aan denken deze cul-

tuur als een vreemde te besehouwen. Zijne werktuigen zijn

primitief, maar ook dit is geen reden om aan te nemen,

dat hij liever ladangt dan sawahs aanlegt. Broersma haalt

een voorbeeld aan van het districtskoofd te Tarabanggi,

dat zeven jaar sawahs had aangelegd en slechts tweemaal

geoogst. Ik besprak dit met enkele ambtenaren, maar

deze vonden dit meer dan natuurlijk en beweerden, dat

hij zijn sawahs even goed op het strand had kunnen

aanleggen of boven op den Teuggamoes. In dergelijke

streken — in Tarabanggi sehijut buvendien de bodem zan-

derig te zijn — uioeteu natuurlijk geene sawahs aangelegd

wordeu
;

daar moet alle arbeid vergeefsch zijn. Te

voorkomen zal zijn. dat alle krachten aan de peper- en

koffieenltuur gewijd wordeu en de sawahbouw wordt ver-

waarloosd, al is dit verleidelijk voor den Lamponger. daar

de pepercultuur zooveel minder in-panning vordert. Het

Inlandsch bestuur, de hoofden en bevolking moeten van het

groote nut van den sawahbouw overtuigd worden. Daarbij komt,

dat dit gewest er een is, dar meer rij.-t kan produceeren dan

voor eigen behoefte noodig is. Hit groote voordeel springt

te meer in liet oog, daar het in het geheel nog niet zeker

is welke de gevolgen van den grooten wereldbrand voor

deze landen zullen zijn; bet zou toch niet onmogelijk zijn,

dat zij in de toekomst aangewezen waren op eigen voe-

dingsmiddeleu. Waarom zou — ook al brekfn deze donkere

tijden niet aan — niet alles in het werk gestehl worden om
dit zoo nuttige voedingsmiddel in overvloeditre mate te doen

voortbrengenV Eu dat de Earn pongs daarin zouden kunnen

voorzien, ja, zelfs Semangka alleen zou daartoe in staat zijn.

moge uit eene oppervlakkige be.ekening blijken. He opper-

vlakte van Semangka beslaat ruim 40O.U0O bahoe, waarvan

het vorig jaar ongeveer 1500 bahoe in gebruik was voor

sawah; het aantal gronden, gesehikt voor sawahs, is out-
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zettend groot en al is dit moeilijk met zekerkeid vast te

stellen, tocli zullen we ver beueden de waarkeid blijven,

wanneer we dit eens een oogenblik stellen op 20.000 bahoe.

Is de opbrengst van 1500 balioe 30.000 pikol, dan zouden

we dus krijgen 30.000 X 13 1
'

j = 400.000 pikol. a
)
De

gekeele residentie keeft een zielenaantal van + 160.000;

een rijstvoorraad van 400.000 pikol zou biervoor waarschijn-

lijk wel voldoende zijn Volgens deze berekening dus zouden

de gronden van Semangka, gesekikt voor sawaks, alleen reeds

voldoende zijn om de gekeele residentie van rijst te voorzien,

terwijl ket te gebruiken terrein geenszins te hoog is gesckat.

Uit ket voorgaande blijkt, dat de keuze \oor deze afdeeling

tusscken sawak- en ladaugbouw geenszins moeilijk is en

dat iedere uitgave, besteed voor irrigatiewerken, ket hare

zal bijdragen tot de verwezenlijking van het doel waarnaar

ieder bestuursambteuaar met alle kraekt, die iu hem is, zal

bekooren te streveu: nl. de aanplaut van dit volksvoedsel

te bevorderen en zoodoeude den natuurlijkeu rijkdom van

laud en volk te vermeerderen. Eeu en ander is ook een

groot voordeei voor den Europeeseken landbouw, welke,

naar we kopen, na den uauleg van den grooten landweg

zick ook in Semangka zal ontwikkelen. Wel is ladaugbouw

gemakkelijker, maar took ook deze keeft zijue bezwaren.

Nog afgezien van de bosckvernielingen en de mindere op-

brengst is deze wijze van l.ebouwing niet weinig afhanke-

lijk van de weer.-gesteldkeid vat* een natten oostmoesson,

waarin ket branden van ket gekapte bout bemoeilijkt wordt

of van een te drogen oostmoesson ot te laat invalleuden

westmoesson, waarin ket zaad niet uitgepoot kan worden

en niet tijdig tot ontwikkeling kan komen. Toek moet deze

1) Terminderen we dit zelfs tot 0 ]> 200.000 pikol, dan is dit nog

een schoon resultant en kunnen de Lampongs niet alleen in hun eigen

voeding voorzien, maar zelfs uitvoeren. In 1912 toch werd slechts

85000 pikol ingevoerd, lietgeen nog grootendeels verband hield met

de Europeesche ondernemingen.
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vorm van cultuur op een aantal plaatsen behouden blijven,

omdat daar geene gelegenlieid tot sawabaanleg is.

Ecu niet gering voordeel is hit, dat aan den ingenieur

te Telok Betong de inigatiebelangen in de geheele resi-

dents zijn opgedragen. Wordt ill. het personeel op zooda-

nige sterkte gebracht, dat techniscbe adviezen onder zijne

leiding worden verstrekt, dan kan de inheemsche bevolking

in zake sawahaanleg worden voorgelickt. De eerste stappen

in deze rich ting zijn reeds gedaan.

Niet alleen zijn er groote terreinen besckikbaar op de

zachte glooiingeu aan den voet van den Tengganioes

(onderdistric-t Semangka) en aan de Oost- en Noord-

westzijde van de Semangkabaai, maar ook ligt daarvoor

een schat van gronden in de Noordelijke Rebangcom-

plexen (Oeloe Semoeoeng en de Rebaug Poegoeng). Een

juiste schatting van die gronden is niet te geven, maar

voldoende blijkt nit het voorgaande van welk belang

Semangka kau worden door den aanplaut van dit nuttige

volksvoedsel.

In de derde plaats is van belang de koffiecultuur,

evenals alle audere nog sleehts volkscultuur. Van groot

belang is deze vroeger niet geweest; in latere jaren echter—
vooral na 1912 — blijkt u;t de uitvoercijfers ten duidelijkste

eene zeer groote stijging. Er zijn in Semangka — vooral in

de Rebaugstreken — uitstekende ttronden voor de koffteteelt,

maar de bewerking geeft den Inlander nog te veel inoeite

en zorg, dan dat in even red igheid daarvati ook het resultaat

groot zou zijn. Het is droevig oni aan te zien. hoe behoorlijke

aanplanten te niet gaau door het outbroken van sehaduw-

boomen; de pluk heelt niet met zorg piaats, ter will de

bewerking ook zeer vee! te wen-ehen over laat. Toeli schiiut

de belangstelling voor deze cultuur groot, te Ooideelen naai

de neiging, die er op veiseliillende plaatsen — ook op lager

gelegen gronden — bestaat nieuwe aanplaut te maken. Het
Bestuur staat bier nog sceptisch tegenover: het tegen te
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gaan is moeilijk, het te bevorderen heeft ook zijne bezwaren.

daar de resultaten lang niet zeker zijn.

Arolgens het zielenregister btdroeg de aanplant in 1916:

Onderdistriet
;
Yruehtdragend Xiet vruc-htdragend

Poegoeng 27480 7640
Poetih Dob, nihil nihil

Semangka 32226 21200

Totaal
1

59706 28840

Totaal aantal boomen: 88546.

Alleen in de onderdistrieten Poetroeng en Semangka komt

de koffieteelt voor in de hoogere streken; laiigs de west- eu

oostzijde van de baai komt deze niet voor. al w erd en wordt

het hier eu daar wel eens beproefd, met weiuig succes echter.

Om een overzieht te krijgen van den uitvoer gednrende de

laatste 10 jaar diene het volgende staafje:

Jaar Hueveelheid Yerzonden naar

1905 1156 K(t. Batavia

1906 4687 id. id.

1907 1075 id. id.

1908 1750 id. id.

1909 4667 id. id.

1910 7210 id. id.

1911 6392 id. Batavia en Telok Betoug
1912 26732 id. Batavia

1913 43960 id. ki.

1914 324SS id. Batavia en Telok Betong
1915 66310 id. Batavia

1916 52881 id. id.

Sedert 1912 is eene belaugrijke vermeerdering merkbaar,

welke in vergelijking met vorige jaren zeer groot genoemd
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kan worden. Dit is een verblijdend teeken en doet verwach-

ten, dat deze eultuur werkelijk veel voordeelen voor Semangka

zal kunnen afwerpen, terwijl vooral voor de bovenstreken

daarvan nog veel is te verwachten. Hier worden de tuinen

dan ook voortdureud uitgebreid. Technische voor lie fa-

ting ware bij een en ander zeer noodzakelijk.

Bij den slechten toestand der wegen blijft. het vervoer nog

steeds duur. a
) Bij verbetering hiervan zou de eultuur zeer

zeker nog veel meer toenemen. terwijl de vruefatbare gronden

ook loonend geexploiteerd zouden kunnen worden door

Europeescfae cultuurondernemingen. De weg van Oeloe Beloe

naar de hoofdplaats Kota Agoeng is door het bergachtige

terrein van dien aard, dat een verbinding wel moeilijk tot

stand te brengen zal zijn. Gemakkelijker is eene verbinding

van deze Rebangkampongs met de Poegoengsche Rebang

;

eene aansluiting van alle Rebangstreken aan den toekomstigen

Way Lima-spoorweg, zou deze vruefatbare streek eerst reefat

die vlucfat geven, waarop ze volgens bare rijke brounen recht

heeft. Hierover echter nauer in het hoofdstuk „Handel en

Verkeer”.

Hoewel de prijzen van kettle ook aan groote sehommelingen

onderhevig zijn, faaalt een Inlander in deze streken nog

winst van een prijs van / 30 per pikol. Eerst wanneer het

daar beneden gaat, heeft doze eultuur geene voordeelen meer

voor hem. In den regel krijgt hij meer.

Ook bij den koffiehandel zijn tussehenpersonen werkzaam.

hetgeen niet ten voordeeie strekt van den planter. Ook

hiervoor zouden maatregeien getrolien dienen te worden.

Het voorschottenstelsel zoo dienen te verdwijnen. terwijl de

planter zelf zijn product n lar de markt ter hoofdplaats zou

dienen te brengen om Ii- t te verhandeleu. Zuivere weeg-

instrumenten moeten daar het gewicht aan den planter

1 ) \ oor de kampongs Oeloe 1> doe, Oeloe Senioeoeng en Tandjong Be-

geloeng is dit in zooverre minder, daar ze zelf de koffie met pikolpaarden

naar de hoofdplaats brengen.
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waaren borgen. Een ander zou kunnen geschieden op de

zelfde plaats, waar de peper verhandeld werd. Een bears — als

het dezen weidscben naam magdragen— voor de verhandeling

van peper en koffie, zoo noodig ook andere producten, zou

den Inlander ontegenzeggelijk groote voordeelen opleveren.

Een factor, welke in de toekouist van groot belang kan

worden, is nog de Idappenulluur. x
) Als er eeue cultuur is,

welke aangemoedigd dient te worden, dan is bet wel deze.

Niet alleen dat ze een van de zekerste en veiligste geld-

beleggingen is, maar de beboefte aan copra en olie is zoo

groot, dat er nauwelijks aan voldaan kan worden en nog

altijd neemt de beboefte toe. En wat is er overigens al

niet bruikbaar van deze vrucbt?

Vooral Semangka met baar meer dan 250 KM. lange

kuststrook is bij uitstek gesckikt, terwijl de grond op de

meeste punten licht en poreus is en goed gedraineerd kan

worden, betgeen zoowel met het oog op het gemakkelijk

doordringen der teere wortels als op het vermijden van

ondergrondsche opbooping van water noodzakelijk is om

rotting te voorkouten. Boveudieu is de regenval in deze

gebiedeu — voorzoover ze is kunnen worden nagegaau— gunstig

(jaarlijksche regenval tusseben 2000 en 3000 mil.).

Als men nagaat, boe betrekkelijk weiuig arbeid noodig

is en boe lang de boom vrucht kan dragen (50 tot 80 jaarj,

dan is het wel duidelijk, dat de teelt groote voordeelen

brengt. Een klapperboom aan de kuststreken levert ge-

middeld 100 klappers per jaar; bet komt wel voor, dat

boomen leveren tot 300; maar dit is zeldzaam en heeft

alleen plaats bij wijd uit elkaar gep'ante boomen 2
); meestal

plant de Inlander te dicht bijeen. zooals bv. op Poelau

1) Zie hieryoor: „De kl-.pper”, door A. J. H. \Y. Kawilarang en

„The cult of the cocoanut”, uitgegeven bij Curtis (iardner & Co. Ltd.

London.

-) Toch korat het meerdere malen voor, zelfs aan boomen, niet

aan het strand gelegen.
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Taboean. Daar plant men met slechts enkele meters tus-

scheuruimte; toch levert ze voldoende viucht (+ 100

vruehten per boom per jaar). Kawilarang vertelt, dat boomen

tot 400 vruehten knnnen dragen. ja, eens is het voorge-

komen, dat dit 900 bedroeg!

Het aantai boomen in Semangka schat ik aan de hand

van de zielenregisters op -JO a 50.000, waarvan minstens

15 a 20.000 op Poelau Taboean. Wegens de vele beschik-

bare gronden zou dit gemakkelijk zijn uit te breiden. Neemt

men een kuststrook van enkele honderden meters breed,

dan zou dit reeds voldoeude zijn voor den aanplant van

1 a 1
L
/s

millioen boomen.

Voor zoover de klappers niet aangewend worden voor

eigen gebruik, worden ze verwerkt tot copra. De uitvoer

daarvan bedroeg sedert 1905 :

Jaar Hoeveelheid Verzouden naar

1905 88218 KG. Batavia.

1906 99062 id. id.

1907 93145 id. id.

1908 176232 id. id.

- 1909 103379 id. id.

1910 113273 id. id.

1911 160655 id id.

1912 141398 id. id.

1913 20*837 id id.

1914 339799 id. Batavia eu Telok Betong.

1915 308422 id. Batavia.

1916 229469 id. Batavia en J elok Betong.
c?

Ook hierbij is — evenaB we bij de reeds behandelde
uitvoerartikelen zagen — d idelijk eene klimmende reeks
merkbaar De vruehten wor len, voorzoover ze voor eigen
gebruik worden aangewend, geplukt door den Lamponger
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zelf, voor den uitvoer maakt hij gebruik van Bantamsche

werkkrachten. Het plukken van de vruchten door middel

van gedresseerde apen — zooals Kawilarang mededeelt —
komt in de Lainpongs niet voor.

De noten worden niet verzonden
;
op de boofdplaats wordt

de meeste copra bereid, weike door middel van tusschen-

handelaren naar Batavia wordt vervoerd. De planter krijgt

meestal 4 a 5 cent per noot J

); een boom levert hem dus

+ / 4.— per jaar op. Met pranwen brengt hij de noten

naar Kota Agoeng. De bewoners van Poelau Taboean

bestaan bijna uitsluiteud van de klapperteelt, terwijl ze op

weinig uitzonderingen na geene verplic-htingen hebben aan

opkoopers en geldschieters. De aanplant wordt nog voort-

durend nitgebreid. Het is zeker niet te veel gezegd, dat het

noordelijk gedeelte van het eiland gelegenheid biedt voor

den aanplant van 100 a loO.OOO boouien. Reeds nu valt

eene zekere welvaart op liet eiland niet te miskennen. De

huizen zijn grout en ruim en /indelijklieid heerscdit aller-

wege. Ook hier wnrdt wel copra bereid, maar meestal toch

gaan de noten met een kolek naar den vasten wal.

De klappernoten in Semangka zijn van goede kwaliteit;

men deelde mij mede, dat men voor eene koeveelheid klap-

perolie, waarvoor b.v. in het Teloksc-he 40 noten uoodig waren,

van de Seniangka-noten er Hechts 20 noodig had. Is dit

waar, dan blijkt daaruit wel duidelijk, dat /.e van een goed

gehalte zijn.

Ten slotte nog eukele eijfers over de boschproducten.

V au heel groot belaug is de uitvoer hiervan nooit geweest.

De karethandel is een zachten dood gestorven. Bestond er

voor enkele jaren nog een uitvoer van 1000 a 2000 KG.,

steeds werd dit minder; in 1912 bedroeg dit 880, in 1918

204 KG., maar na dit jaar houdt het geheel en al op. Een

brou van inkomsten zal het nooit kunnen worden. De

1) In 1901 bedroeg de prij a slechts IV, a 2 1
/j cent per noot.

Tijdsckr, v. Ind. T.-, L.- en Tk., deel LVIII, afl. 3. 19
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moeiten van sapwinning en onderhoud wegen niet op tegen

de geringe voordeelen. Op het oogenblik kan men zeggen, dat

sleehts alleenstaande boomen voorkomen, welke van geen

belang zijn.

De inzameling van damar heeft nog op grootere scbaal

plants. In 1906 bedroeg de uitvoer 15000 KG., nu, lO jaar

later is deze ruirn verdubbeld, hetgeen eene waarde van

+ / 10.000 vertegenwoordigt. De verzamelde damar wordt

aan Chineesche en Palembangsche opkoopers verkocht.

Nog levert bet boseh rotan. Voor 1910 bedroeg de uit-

voer ongeveer 100.000 KG. jaarlijks, betgeen de laatste

jaren tot op de helft is verminderd (in 1915 38364 KG.)

Er wordt wel beweerd, dat de bosschen uitgeput zouden

raken. Ik kan deze meening niet deelen en geloof eerder,

dat de Lamponger zich meer opboudt met andere cultures

en geen behoefte heeft aan de opbrengst van rotan. Het

is toch een gewoon verschijnsel, dat een Lamponger eerst

rotan gaat zoeken, wanneer daartoe eene bepaalde aanlei-

ding bestaat : oogenblikkelijke behoefte aan geld e. d.

Zoowel korte als lange rotansoorten komen voor; ook

aanplant heeft plaats. In het Poetihsehe worden rotanmat-

ten aangemaakt, hetgeen men elders niet kent.

De houtsoorten (rengas, boengoer, niboeng, mengerawang,

mergbau en tembe-me) worden alleen gekapt voor eigen ge-

bruik voor den bouw van kuizen. Zoo komen bij Kaoerga-

ding niboengbossehen voor, terwijl bij Way Punas, Teratas

en op Poelau Taboean goede houtsoorten gezaagd worden.

In den laatsten tijd wordt voor balken veel gebruik geuiaakt

van het z.g. bakauhout. hetgeen zeer hard en niet duur

is. Het wordt aangetroften bij de monding van de Semang-

ka-rivier.

Het mag eigenaardig heeten, dat een zoo houtrijk land nog

behoefte heeft aan den invoer \an planken en balken uit

Palembang en Gedong Tataan. Ook hieriu zal eehter

verandering komen door de vestiging van verschillende
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handwerkslieden, waardoor de prijzen van ket aan te

maken hout aanmerkelijk zullen dalen.

Wat den Europeescken landbouw aangaat, deze heeft

zieh door de afgelegenheid van de atdeeling en den sleek-

ten verbindingsweg met Telok Betong nog niet kunnen

ontwikkelen. Edock, zooals gezegd, zal hierin eerlang ver-

andering komen. Reeds twee pereeelen Way Horong en

Tangkit Serdang in de Poegoengsche Rebang zijn uitgege-

ven, maar wackten met de exploitatie op de opening van

den weg. Gelukkig eckter is de belangstelling groot, ketgeen

blijkt uit de vele aanvragen van de laatste tijden, zoodat in

de toekomst ook deze factor veel zal kunnen bijdragen tot

den groei en de bloei van Semangka. Hoofdzakelijk zullen

koffie-, rubber- en theetuinen worden aangelegd.

Neiging tot het ambaekt keeft de Lamponger nooit gekad.

Zondert men de Ckineesche en Palembangscke toekangs uit.

dan telt Semangka sleckts 3 timmerlieden. Metselaars en

smeden zijn Javauen eu Palembangers, terwijl de goud- en

zilversmeden Ckineezen zijn.

De weefkunst is gekeel eu al verloren gegaan. In de drie

eenige Poebeankauipongs in de Poegoeng. Taudjong Heran,

Bandjar Agoeng en Tioek Alemon, wordt nog geweven, al

is dit van weinig beteekenis en speeiaal voor eigen gebruik.

In de overige kampongs koopt men de benoodigde goederen

van rondreizende Palembangers.

Het laatste jaar zijn er enkele pottenbakkerijen bij gekonien,

meestal gedreven door Javauen, waardoor de prijzen van

dakpannen o. a. niet weinig zijn gedaald. Liet men deze

vroeger van Java komen. dan betaalde men / 50 it / 60

de 1000 stuks; thaus bedraagt dit niet meer dau / 25 a

/ 30. De kuizenbouw wordt kierdoor zeer vergemakkelijkt.

Aan ket einde van bet hoofdstuk over Landbouw en Nij-

verkeid nekomen. no«r enkele besekouwingeu en conclusies.

In de eerste plaats blijkt wel duidelijk, hoe groot de invodel

is, dien de pepercultuur eu andere hebben op den algemeenen
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toestand en vooral hoe bij eene leiding in de goede

riehting de toestand nog verbeterd kan worden. Semangka

is niet alleen een rijk land, maar in de toekomst kan en

moet het de voorraadschtiur van bet geheele gewest worden.

Het zou onbegrijpelijk zijn, dat dit alles zoo langen tijd

onbekend gebleven is, als bet niet was door zijne afgelegen-

heid en den slechten toestand der wegen.

De meening van den beschrijver der Lampongs, dat de

rijkdoru der Lampongers tot het rijk der fabelen beboort

en dat een gulden sehijn niet mag gelden voor gulden

werkelijkheid, kan ik niet onverdeeld aannemen. Een zeer

uitgebreid onderzoek zou daarvoor noodig zijn. Wat in het

bijzonder Semangka betreft, blijkt m. i. voldoende. dat deze

bewering onjuist is. Ook wat de belastingcijfers aangaat,

staan de Lampongsche Districten vooraan. Zonderen we de

Oostkust van Sumatra uit met een aanslag van / 3.75 per

ziel, dan komt deze residentie in de derde plants met

een aanslag van f 1.96 per ziel, welke niet veel lager is

dan die van de residenties Palembang en Teruate en Ouder-

hoorigheden. *)

Ook in dit opzicbt blijkt wel degelijk van eene algemeene

welvaart van dit Indiscbe volk, welvaart zeker genomen

vergelijkenderwijs met andere volken.

IV

Handel en Verkeer.

In den loop van dit opstel hadden we reeds meerdere

malen gelegenheid te wijzen op den vooruitgang, welke

viel waar te nemen bij de verschilDnde cultures. Dit

verschijnsel vindt zijne weerspiegeling in den algeuieenen

handel en al mogen de opgegeven eijt'ers niet alle even

betrouwbaar zijn, een vrij zekere aanwijzing kunnen ze ons

1) Zie J. Roest: Vergelijkend overzicht enz. in Tijdscbrift B. B.

September 1916.
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toch in elk geval geven, De klein- en tusschenbandel is in

handen van Chineezeu en Palembangers, ook enkele Lampon-

gers, Arabieren, Boegineezen en Javanen.

Een staatje van de in- en uitvoer sedert 1899 geeft een

overzicht van de handelsbeweydncr

;

O O

Jaar Uilv oer Invoer
Verschil in-

en uitvoer

1899 233174 gulden 75735 gulden 157439 gulden

1900 1 748-6 id. 76 1 13 id. 98173 id.

1901 225324 id. 76562 id. 148762 id.

1902 242799 id. 88792 id. 154007 id.

1903 356297 id. 147116 id. 209181 id.

1904 211638 id 144021 id. 67617 id.

1905 214041 id. 142612 id. 71429 id.

1906 749360 id. 140231 id. 609129 id.

1907 897306 id. 206378 id. 690928 id.

1908 781422 id. 146706 id. 634716 id.

1909 512530 id. 295156 id. 217374 id.

1910 968143 id. 284824 id. 683219 id.

1911 898<>80 id. 373899 id. 524781 id.

1912 743459 id. 395302 id. 348157 id.

1913 749641 id. 468241 id. 281400 id.

1914 1 016535 id. 498727 id. 517808 id.

1915 1258293 id. 550343 id. 707950 id.

1916 1 132800 id. 541351 id. 591449 id.

Daar de invoer om zoo te zeggen geheel plaats beeft

door de K.P.A1. booten, geven die cijfers vrijwel den juis-

ten toestand weer; de uitvoercijfers dienen wat hooger ge-

steld te worden, aangezien nog vrij veel over land en per

prauw naar Telok Betong wordt vervoerd, evenals dit per

prauw nog wel plaats beeft. reehtstreeks naar Batavia.

Bij deze cijfers moet men in het oog bouden, dat in
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Semangka geene Enropeesche ondernemingen worden aange-

troffen; toch zijn het cijfers, die voor eene Inlandsche bevol-

king in vet band met het kleine aantal zielen gezien mogen

worden; z-ij ivijzen op heslnte velvnait. De uitvoer is in

het tijdvak 1905 - 1915 bijua vervijfvoudigd, terwijl de

invoer daarmede ongeveer gelijken tred hield Het aantal

versehillende invoer-artikelen bedroeg in 1905 tien, in 1915

vermeerdevde dit tot rttim 100 soorten. Wei een bewijs

dat de behoeften van de bevolking gelijken tved hielden

met de welvaart en de rijkere inkomsten. De groote pos-

ten zijn: kramerijeu, eetwaren, manufaeturen <m petroleum.

Behaive de reeds genoemde uitvoerartikeleu
:
peper, koffie,

copra en boschprodueten, zijn nog te noemeu: ivoor, pi-

nang, rhinoceros hoorns, was. buffelhuideu, geitenvellen en

vogelnestjes, :
)

waarbij in 1915 nog kwamen: vruchten,

kruidnagel, benzoe, visck en enkele kramerijeu. Wei ging

dit alles nog niet om groote bedragen. maar het is toch

wel een bewijs, hoe alles voortstuwt naar vooruitgang en

bloei. Vestigt zich hier eenmaal de Enropeesche landbouw,

dan eerst zal dit alles een groote vlueht kunnen nemen.

We hebben dit reeds elders gezien. In 1870 bv. bedroeg

het totaalcijfer aan in- en uitvoer in het geheele o-ewest

/ 450.000, in 1914 bedroeg dit ongeveer 10 millioen. Het

aandeel van Semangka bedroeg daarin mini li/
2 millioen.

Dit cijfer is hoog. wanneer men bedeukt, dat ze een van

de kleine afdeelingen is, nog geen tiende gedeelte van de

geheele residentie beslaat en nog geheel en al verstoken

is van Enropeesche ondernemingen. Zelfs onder deze

ongunstige omstaudigheden vertegenwoordigt Semangka
grooter produetiecijfer clan men zou verwachten met het

oog op grootte en zielental. WT
el een factor, die ook voor

1) Deze kornen voor langs de oostkust van de Semangkabaai; voor-

namelijk in de marga Koeloembajan en op het eilandje Hioe. De eige-

naars verkoopen deze nestjes aan opkoopers voor ongeveer fl600 h
f 1800 per jaar en deze verkoopen ze weer ter hoofdplaats.
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de toekomst veel doet verwachten. Dat reeds nu een en ander

van groot voordeel is voor den Lamponger, blijkt uit de

verschillen tusschen in- eu uitvoer. Nemen we bv. de cijfers

van 1915: invoer f 550343 en uitvoer f 1258293, dan

beteekent dit een surplus van / /07950.

De vraag ligt voor de hand : wat gebeurt met dat geld ?

De Inlander betaalt zijne belastiug, doet eene bedevaart,

boudt sedekalis eu selamatans, doet zijne kinderen huwen

(djoedjoer) en geeft veel geld uit, wantieer hij opreisgaat;

de Chinees rookt zijn opium, betaalt zijne belasting en doet

nog vele andere dingen. Maar zeker is, dat van het ver-

diende geld veel kan worden opgespaard, belegd en weer

wordeu gebruikt voor uieuwe oudernemingen bij zijn han-

del. Van het bovengeuoemd surplus blijfr. zeker een vijf ton

beschikbaar, hetgeen zeer behoorlijk genoemd kan worden.

Ik kan ook niet gelooven, dat er behoefte bestaat aan groot

crediet; wel heeft de kleine man dit noodig, die, wanneer

hij f 10 leent, na 2 a 3 maanden verplieht is het twee-

of driedubbele daarvau terug te betalen en zoo hij daartoe

niet in staat is zijn kleine sawah of eigen gebouwd huisje

in handen vau den woekeraar ziet overgaan.

De toestand der wegeu in Semangka is — hier en daar is

er reeds op gewezen— zeer sleeht. Voor het Gouvernement

is hier nog zeer veel te doen
;
wordt er geld in goede

wegen gestokeu, dan komen daartegenover zeer zeker groote

winsten te staan.

Zondert men den grooteu Telok Betongweg van de Poegoeng

grens naar het westeu uit !

) dan kan men gerust zeggen, dat

er geene wegen zijn. Naar de Rebangstreken en naar Poetih

Doh is de weg onbegaanbaar, terwijl overigens de verbin-

1) De aanlpg van dozen weg geschiedde om en bij het jaar 1900

en is het work van den toenmuligen Controleur Brautigam, den tegen-

wourdigen Resident vau Palembans^ wiens naam in dankbare herin-

nering onder de Semangkascbe bevolking voortleeft. Voor dien tijd

was deze streek niet veel anders dan eene wildernis.
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dingen worden onderhouden door bionen- en boscbpaden.

Het wegennet is door de bevolking (ruim 4000 heeren-

dienstplichtigen) niet afdoeud in orde te brengen. Is bet

eerst behoorlijk aangelegd, dan zal hot onderhoud zonder

dat van de bruggen wel door de bevolking kunnen worden

bewerkstelligd. Reeds heeft bet Gouvernement ingegrepen

door de groote wegverbetering naar Telr(k Betong, het

cardinale punt voor Semangka. Wat dit dan ook in de

toekomst voor deze streken zal beteekenen. is moeilijk

onder woorden te brengen.

Broersma breekt in zijn boek een Ians voor de voortzet-

ting van de Way Lima-spoor naar de Poegoeng. Inderdaad

is bet jammer, dat de beste gedeelten van bet gewest zoo

stiefmoederlijk zijn bedeeld met verkeersgelegenbeid ;
de

spoor zou hier een ware weldaad zijn. W ordt in de toekomst

het plan Richter ten uitvoer gelegd, dat zijlijnen van de

beide hoofdlijnen (Telok Betong- Palembang en Palembang-

Benkoelen) moeten uitgaan naar boogere landstreken, dan

zou bet zeker aanbeveling verdienen deze lijn niet alleen

door te trekken naar de Poegoeng, maar nog verder naar

de westelijke Rebangstreken, vanwaar uit in de toekomst

deze zijlijn wellicbt zou kunnen worden voortgezet door

Benkoelen naar de Ranaudistrieten. Deze zijlijn zou dan

zeker door vruchtbaarder streken gaau dan de hoofdlijn.

Deze streken zijn bovendien veel gezonder, zoodat dan ook

indertijd reeds Dr. Moltzer, toenmaals werkzaam bij de

S. S., zijn oog gevestigd had op de Poegoeng als herstel-

lingsoord.

Door den slechten toestand der wegen gaat verreweg het

grootste gedeelte van het vervoer over zee met de K. P. M.

booten en per prauw. 0{) de landwegen wordt gebruik

gemaakt van grobaks en pikolpaarden. Reizigers kunnen

slechts te paard of te voet gaau. Over een atstaud van

ongeveer 20 paal bedragen de vervoerskosteu per piko]

f 4 a / 5. Dit is bijzonder boog. Bij goede wegen zou dit
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gemakkelijk toe / 2 terug te brengen zijn, hetgeen voor de

Poegoeng alleen reeds een voordeel van ettelijke duizenden

guldens zou beteekeneu. Het aantal grobaks bedraagt ongeveer

200. Andere vervoermiddelen treft men bier niet aan.

De aanleg van de telefoonlijn in 1914, welke Kota Agoeng

met Gedong Tataan en verder met Telok Betong verbindt,

keeft er reeds veel toe bijgedragen SemaDgka uit zijn iso-

lement te verheffen. Het is daarom ook mogelijk een beter

toezicht te houden op de vroeger zoo onrustige Poegoeng-

streek: bet politietoezickt werd intensiever, zoodat orde en

rust verzekerd zijn.

V

Visscherij.

Het is een eigenaardig versehijnsel, dat de bewoners van

een gebied als Semangka, dat langs een lijn van meer dan

250 KM. leugte een vischrijke baai omsluit, zich niet meer

op de vischvaugst toeleggen. Het is bekend, dat de Se-

mangka-baai een van de vischrijkste baaien van den ge-

lieeleu Archipel is en toch zijn bet slecbts enkele Javaansche

visschers, die den Lamponger van dit uuttige voedsel voorzien.

Waaraan dit is toe te sehrijven, is missebien niet zoo

gemakkelijk na te gaati. De Lamponger is geen visscher

en missehien staat bet ook in verband met het feit, dat

hij reeds zooveel bronneu van inkomsten bezit, dat hij

geene behoefte aan andere heeft, zooals we ook reeds bij

de iuzameling van bosckproducten opmerkten. Wanneer hij

een visch.je heeft bij zijn dagelijkschen maaltijd, is hij reeds

tevreden; eveneens gaat hij eerst bosehprodueten verzamelen,

wanneer daartoe een directe r^den b.staat, hij momenteel

geld noodig heeft en geen kans zdet op andere wijze daaraan

te komen.
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In- en uitvoer van visch had vroeger nooit plaats; eerst

in 1915 is dit begonnen, toen 5 pikol werd ingevoerd en

52 pikol uitgevoerd In de toekomst zou hiervan nog veel

te verwachten zijn, indien sieehts een of enkele onder-

nemende Inlanders of Chineezen ket initiatief namen tot

het uitrusten van een kleine visschersvloot en zich uaast

den visehverkoop ook toelegden op het uitvoeren van ge-

droogde visch, hetgeen reeds — al is het op zeer besc-heiden

schaal — is begonnen. Zeer zeker zou dit bij flinkeregelingeen

loonend bedrijf worden.

In eene cooperatieve visscherij vereeniging zie ik weinig

heil. Niet alleen, dat de Inlander weinig zin voor eene

nauwkeurige administrate heeft, maar ook goede leiding

— eene m.i. onontbeerlijke factor — ontbreekt, terwijl door

onderlinge veeten de toestand al spoedig zoo wordt, dat de

onderneming van te voren tot- ondergang gedoemd is. Reeds

vroeger bestond bier eene cooperatieve winkelvereeniging;

ook deze ging aan de reeds genoenide kwalen onder.

De visscherij op de rivieren is van geen belang en uit-

sluitend voor eigen gebruik; wel zijn — voorzoover ik heb

kunnen nagaan — de rivieren visehrijk
;
o. a. blijkt dit na ban-

djirs, waarbij soms groote sterfte onder devisscben plants heeft.

Belangrijker is de zeevisscherij waarbij gebruik geinaakt

wordt van de z. g. ,,perahoe pajang” en de .,djoekoeng",

de eerste in bet bezit van Bantammers, de tweede meestal

van Eampongers. Er zijn ongeveer 10 a 15 vissebersprauwen,

welke voortdurend verwisselen, aange/.ien de vissehers om
de 2 a 3 maanden naar Java terugkeeren, wanneer ze ul. eene

voldoende winst bebben bebaald; de meesten zijn afkomstig

uit de afdeeling Pandeglang. Djoekoengs zijn er ongeveer

50. De prauwen kosten ongeveer / 200 tot / 300; djoe-

koengs van / 10 tot / 30, terwijl men voor de groote soorten,

die ongeveer 30 pikol kunnen laden, /' 50 tot / 150 betaalt.

Een perahoe pajang kau ongeveer 30 mensehen bevatten

;

de gewone bemanning bestaat uit 13 man; een djoera^an,



299

een djoeroebatoe en 11 roeiers; een djoekoeng kan slecbst

1 tot 3 man bevatten, behalve de groote soorten, waarin tot

25 man kan plaats nemen.

De prauweigenaar zelf woont op Java. Yan de opbrengst

krijgt hij 7/20, de djoeragan 3/20; de resteerende helft wordt

verdeeld onder de overige bemanning
;

voor den djoeroe-

batoe wordt ecliter van te voren / 2.50 op zijde gelegd. Yan

eene vangst van / 202.50 krijgt dus de eigenaar / 70, de

djoeragan laoet f 30, de djoeroebatoe / 12.50, terwijl de

roeiers ruim f 9 krijgen. Worden de netten vernield, vergaat

de prauw of heeft deze herstelling noodig, dan is dit voor

rekening van den eigenaar.

De opbrengst van een djoekoeng wordt meestal verdeeld

tusschen den eigenaar en den visscher; ieder krijgt de helft.

Meestal echter is de visscher tevens de eigenaar.

De opbrengst van een prauw in twee maanden bedraagt van

/ 500 tot / 1000, dus gemiddeld / 750. Reken t men nu,

dat een dergelijke prauw 8 maanden viseht, dan beteekent

dit eene iukomst van / 3000, waarvan ruim / 1000 voor

den eigenaar. Wanneer de uitrusting van een prauw onge-

veer / 500 bedraagt, dan is dit eene behoorlijke winst,

wanneer men bedenkt, dat een dergelijke prauw ongeveer

5 jaren gebruikt kan worden.

Men viseht met groote netten
;
deze worden uitgeworpen.

terwijl de prauw in een grooten kring wordt rondgeroeid;

is men weer bij het punt van uitgang teruggekeerd, dan

worden de netten, eindigend in een grooten zak, ingehaald.

In Semangka wordt ook gebruik gemaakt van de z.g. sero’s,

een bamboe-staketsel van den volgenden vorm

;
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De gevangen viscb wordt op het strand door opkoopers

(orang pembakoelan) opgekocht — dikwijls is er een opkoo-

per in het groot — en vaudaar gebracht naar een door bet

Hoofd van Plaatselijk Bestuur aangewezen plaats, de visch-

markt.

Voor een koeroeng visch (ongeveer 6 kati) betaalt de

verkooper f 0. 05 ; de prijs van deze hoeveelheid is f 0.50.

Wanneer er werkelijk behoefte aan bestond, zou ook de

visscherij een belangrpke bestaansbron voor de bevolking

knnnen worden.
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SLOTWOORD

Neen leven, leven, licht, geluid,

Verandering en bewegen.

Francois Pamcels „Enkele Verzen”.

Gaarne had ik gevolg gegeven aan mijn plan om nog

een hoofdstuk in te lasschen over bet huiselijk en maatschap-

pelijk leven van den Lamponger van Semangka, doch eene

overplaatsing naar Borneo heefc bet mij ontnogelijk gemaakt

de daartoe verzamelde gegevens en aanteekeningen uit te

werken. Voor het overige mag ik mijn taak als geeindigd

beschouweu. Die zelf-gestelde taak luidde dan: bekend-

maken van Semangka, dat door zijne gesteldheid, zijne

bronnen van inkomsten en zijne natuurlijke bulpmiddelen

naar raijne vaste overtuiging van groote beteekenis kan

worden, zoowel voor zijne onmiddellijke omgevingals voor het

Europeesche kapitaal.

Dat ik mijn onderwerp geenszins beb uitgeput, daarvan

ben ik maar al te zeer overtuigd. Maar wat ik hoop te

hebben gegeven is eene beschrijving van Semangka zonder

verdoezeling der moeilijkheden, die het in exploitatie

brengen zeker met zich voert, doch ook zonder verheling

van mijn vaste geloof in de toekomst van dit land, waar

ik bijna drie jaar heb mogeu werken. Mocht ik daardoor

bij een enkele belangstelling hebben gewekt, bij anderen

foutieve begrippen en voorstellingen hebben weggenomen,

gewekt door oppervlakkige besehrijvingen van vluchtig-

ingelichte „beschouwers”, dan zal ik niet zonder vol-

doening op mijn arbeid mogen terugzien. Wat mij echter

de grootste vreugde zou geven is het zien ter hand

nemen door de Regeering van het openleggen dezer streek,
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waar alles roept om „leven, licht, geluid” en waar een

kraehtig aanvatten ongetwijfeld beloond zal worden met het

beste, wat de Staat zicb wensehen kan: de opbloei en wel-

vaart van ganseh een volk.

Tandjong Seilor , April 1917.



BLADTDLLING.

Een oud=Chineesche methode om abklat=

schen te vervaardigen.

DOOR

Dr. F. D. K. BOSCH.

Dat de Chineezen lang voordat Westersche geleerden zich

met de ontcijfering van inseripties bezig hielden het maken

van abklatschen gekend hebben, leert de volgende passage uit

„Het Gezantsebap der Neerlandtsche Oost-Indiscbe Compagnie

aan den Grooten Tartarischen Cham” van Joan Nieuhof

(1670 fol. 29):

„Noch hebben de Sinezen een andre maniere om ’t geene

dat op marmer of in ’t bout gesneden is af te drukken.

Bij exempel; op een zeker grafschrift of eenigh ander af-

beeltsel, dat in een vlakken marmer-steen gehouwen staat

leggen ze een nat gemaakt blat papier, en daar boven op

een wollen lap, hier op kloppen ze zoo lang met een ha-

mertje, tot dat het dunne papier in de holle streepen van ’t

afbeeltsel en de karakters komt te zakkeu. Daarna worden

d’ uitsteekentheden van 't papier, dat niet in de holligkeden

gezakt is zeer behendigh met inkt, of eenige andere verwe

bestreeken, zonder dat de streepen en trekken van 't

ingeklopte papier aangeraakt worden, die bare wittigheit

behouden en ’t geen op de steen of in ’t bout gehouwen

staat zeer aartig vertooneu
;
bijna eenigszins op deze wijze

gelijk de kindren hier te lande allerlei beelden in steen

gehouwen, met ’t bestrijken van roodtaert tveteu af te sponzeD.

Doch staat aan te merkeu, dat dit afdrukken nergens plaats

heeft dan in groove en dikke streepen, want in nfije en

dunne trekken of streepen is ’t niet wel doenirjk".
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De boven beschreven oud-Chineesche metbode is ongeveer

gelijk aan die, welke nog niet zoo lang geleden bier te

lande als een novum op 't gebied van abklatsch-vervaardi-

ging werd ingevoerd :
). llet eenige versebil bestaat hierin,

dat bij de laatste geen deken gebruikt wordt en bet nat

gemaakte, op den steen geiegde papier niet met een hamer

maar met een borstel met langen steel in de groeven der

inscriptie wordt ingeklopt. We kunnen bier nog aan toe-

voegen, dat we proeven genomen hebben en enkele steenen

in het Museum met deken en hamer hebben laten abklat-

seben. Hierbij bleek, dat afdrukken van steenen met ondiepe

inscripties, volgens het Cbineesche voorscbrift vervaardigd,

niet beter of slechter uitvallen dan die met den borstel

gemaakt zijn. Echter, waar bij steenen met karakters in

haut relief het papier, dat met een borstel bewerkt wordt,

tegen de randen der karakters doorscheurt, blijft het heel

onder een drie a vier maal gevouwen wollen deken, die

met een niet te grooten hamer zaebtjes wordt beklopt.

Voor inscripties van de laatste soort is dus de oud-Cbineesche

methode boven de tot heden gevolgde te verkiezen.

Juni 1917.

1) Zie Deel LYII van (lit Tijdschr. p. 203.

ERRATUM.

Op pag. 46, 13e regcl v. b. staat 1409 A. D., lees:

1469 A. L).



De Kraton van Soerakarta in het jaar 1915

door

VICTOR ZIIYIMERMANN

iMet 2 platen en 3 platte gronden
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De Kraton ran Soerakarta in het jaar 1915

DOOK

VICTOR ZIMMERMANN
(Mvt ? jihitcn en 3 j-lalleyrondeu).

In het jaar 1745 (onzer jaartelliug) verliet Pakoe BoewunS, II

het hem zoo noodlottig geworden Kartii'Oera en stichtte te

Said (vnlgo : Solo) een nieuwen rijkszetel, die van hem den naam

Soerakarta Adiningrat ontving. Deze plants is tot heden het

verblijf zijner afstammelingen gebleven en heeft gednrende

170 jaren acht opvolgers, die alle den naam Pakoe Boewana

voerdeu. in hare nmren gezien.

Eene samenhaDgende beschrijviug ran den Kraton besiaat

er, zoover ik weet, niet. Behalve korte aanduidingen in

geschiedenis-boeken en reizigersverhalen bezitten wij allee'a

de ,Bekuopte beschrijviug van het hot Soerakarta in 182 i"

van de hand van den Heer J. IV. 1Vinter, uitgegeven door

den Heer Ct. P. Bouffaer in , Bijdragen tot de tanl-, land- en

volkenknnde van Nederl. Indie, tie volgreeks Xe deel ’, en in

deze beschrijviug wordeu meer de persouen en de bestuurs-

organisatie dan de plaats zelve behandi-ld. Er zal in de 02

jaren, die sedert verliepen, reeds veel veramlerd ziju, en

than* in unzen bnidigen tijd van evolutie. vvaar de Javanen

meer neigiug toonen zieh aan wcstersclie toestanden aan-

tepassen, bestaat er kau-,, dat er nog veel meer van het

eigenaardige en iuteressaute, dat de Kraton bevat, zal ver-

dwijnen. Het is dns meer dan ooit gewenscht dion toestand

te beschrijven en het beeld, zooals liet zieh heden voor-

doet, te tixeeren.

Toen ik in October 1015 ter gelegenheid van de huwe-

lijksfeesten van den Soesoehoenau te Solo vertoefde, kwatn

Tjjdschr. v. Ind. T.-, L.* en Vk., deel LYIII, afl. -t- 1
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ik door toeval in het hezit van een plattegrond van den

Kraton, Van deze zeldzanu? gelegenlieid maakte ik gebruik

om aau de hand van die schets eene korte besohrijving van

den Kraton samen te stellcn. die ik liiermede aau mijne lezers

aanbied. Ik had gehoopt, dat een beter onderlegd beoordee-

laar, dan ik ben, deze taak zoude op zieh willen nemen, en

heb met opzet getalmd, in de verwac-hting dat van meer

bevoetjde personen, die ik daarover sprak, de een ot audere

aan bet plan uitvoeriug zoude geven. Daar dit echter niet

geschied is, wil ik niet lunger met mijn opstel, dat anders

aan actualiteit zal verliezen, wachten. Het is niet meer dan

eene kleine bijdrage, en hoop ik, dat anderen eriu voorko-

mende leemten zullen aauvulleu en het beeld, dat ik geven

wilde, verder zullen uitbouwen.

Bijliggende situatiesehets dank ik aan de welwillende tus-

sehenkomst van den Heer A. Leibholz, Administrateur der

Solosche Eleetriciteit Maatschappij. Zij is eene reproduetie

van den plattegrond, die bij het aanleggen en verdeelen

der electrische geleidingeu (de geheele Kraton is electrise h

verlicht) dienst dee.l. Met eene beussule <>pgenomen zijn

de afmetingen door uameten met een duimstuk geverit'ieerd,

zoodat zij volkomen betrouwbaar zijn. Geei't die schets tins

een getrouw beeld van de wrdeeling van den Kraton, zoo-

als deze tegenwoordig is, minder gemakkelijk was voor mij

het vaststellen der ber.amingen <-n der be^tentming, die

aan de veraehillen le gebonweii en vertrekken gegeven zijn.

De Kraton i= sleuhls voor een zeker en wel het kleinsto

gedeelte voor mannen en nog minder voor Europeanen toe-

gankelijk; ik kuti mij dus niet door eigen aansdioiiwiiig

op de hoogte stelleu, maar was getioodzaakt infurmaties in

te winnen en op mededeelingen van derdeti af te gaan.

Zooals bekend duidt de -Javaan eene plants aau o.a. door

aan den naam of titel van den voornaamsten persoon. die

daar verblijt hondt, met of zouder liet voorvoegsel . ka”.

het aehtervoeg-el ,an toe te voegen. Zoo noemt hij tie



Kraton van Mangkoenggard ,Mangkoenegaran'’ en de wijk

waar Pangeran Koesoemddiningrat, een broeder van den

Soesoehoenan, zijn dalera heeft: . Koesoemadiningratan’’.

Stamt de naarn uit eene vreemde taal, dan verbastert hij

dien, door slechts den klank na te bootsen. Een treffend

voorbeeld hiervoor is Mo. 74 van de situatiesebets. Daar is

bet kantoor van een Europeeseh ambtenaar, aan wien de

organisatie van den sehoonmaak van den Kraton en liet

toeziebt op de wapens en ammunitie toevertrouwd is. Deze

beer beet , Rijborz" en tbans noemt de Javr.au het gebouw:

,Rebosan"! Het waehtbuis voor de Europeesche dragon-

ders, die de lijfwacht van den Soesoehoenan vormen. noemt

hij: , Gfdong Dragoinleran” enz. Namen op deze manier

saraengesteld hebben voor den lezer geen waarde. Ik keb

ze zooveel mogelijk weggelaten en hoofdzakelijk die bena-

miugen opgenomen, die van oudsher bestaan hebben. Maar

joist deze leveren moeielijkbeden op. Tele wom-den zijn

Javaanseb maar evenvele zijn oud-Javaanseh of stammen uit

het Sanskriet. en van deze zijn er sommige, waarvau de

bedendaagsebe rnaatschappij de beteekeuis niet meer begrijpt.

Andere, die wel te verklaren zijn, zinspelen op toestanden

en dingen. die nier meer bestaan, terwijl versebilleude plnat-

sen eene uieuwe bestemming kregen maar de oude benaming

bebielden, zoodat eene tegenstrijdigheid ontstaan is. d'e niet

meer op te lossen i,~.

Waar de inforiuaties, die ik ontving. met elkaar in over-

eenstemmiug te brengen waren. lieb ik bet resultant daarvan

in de r.avolgende korte besebrijving opgenomen. Waar dit

niet het geval was, lieb ik de ver'diillende lezingcn naast

elkaar gesteld, terwijl ik mij ertoe bepakn moest andere

nanien zouder verklaring eenvoudig te vermeldeu.



De koofdingang tot den Kvaton ligt aan den grooten weg.

die van liet residentiehuis reeht op den Kraton toeloopt en

dan naar reckts in de riekting naar Poerwosari af'buigt.

Door eeue korte oprijlaan, die aan weerskauten door kleine

pasars gellunkeerd wordt, bereikt men No, 1
,

de noordelgke

buitenpoort, die naar de Aloen-aluen voert, en ,01adak”

genoemd wordt. Reeds deze naam viudt geene verklaring.

Sommige meenen zonder voor de juistkeid hunner bewering

te willen instaan, dat de naam met liet woord ,gladak =
trekken” synoniem is. In de tijden, dat de Kraton gesticht

werd, moeten ziek in de dicktst bij gelegen omstreken groote

bosschen bevonden kebben, en werden toen, volgens een

oud verkaal. op drijtjachten de kerten naar deze poort ge-

dreven, teneinde door den vorst, die daar zijn standplaats

kad, gesckoten te kunnen worden.

De noordelijke Aloen-aleen, Xo. 2, wordt otnsloten door

de pasebans der regenten van den Soesoekoenan (op de

sckets met P. aangeduid) terwijl aan de westelijke zijde eene

eenigszins monumentale poort (gapoera) toegang geeft tot

de groote moskee. In ket midden van den Aloen-aloen

staan twee nude waringin-boomen, No. 8, waarvan iedor

door een afzonderlijk kek omsloten is (waringin koeroeng)

en die de namen dragen van:

Dewadaroe == goddelijk hout

Djdjadaroe — zegevierend bout.

Het volk vertelt dat menseken, die ziek verongelijkt ackten,

en die zelfs bij het hoogste ressort geen reclit kebben kun-

nen krijgen, geheel in ket wit gekleed onder de waringin-

koeroeng gaan zitten en daar zoo latig blijven, tot de vorst

ziek persooniijk met liun geval bem<ieit en hnnne klackten

onderzoekt. De witte kleeding moet beteekenen, dat zij met

het leven afgerekend kebben; naar men zegt zijn vroeger

lieden, wier klackten, op deze wijze voorgebraekt, ongegrond

bevonden werden, gekrist.

Op den Aloen-aloen verder doorgaande ziet men links en
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red its twee open loodsen die den naam van „Pangoerakan”

(No. 4) voeren. I)eze naam is afgeleid van .oerak” =
.lastgeving” en beteekent de plaats, waar aan de wakers

de wacbtbriefjes uitgedeeld worden. Ook scdmilen bij regen-

achtig weer bier gewoonlijk de rijtuigen, die bezoekers naar

den Kraton gebracdit bebben en waebten moeten 1
).

Verder links, de pasebans der regenten opvolgend, ligt

.P. It.” de .Paseban gainelan setoe", een buis dat een ga-

melan inhoudt, die elkeu Zaterdag namiddag om 4 uur een

uur lang gespeeld wordt. Tusseben de beide nummers 4 in

staan drie kanonnen (met .K" aangeduid) geflankeerd door

twee kleine loodsen, die den naam van . Bangsal Paman-

dengan” drageu.

Rechtuit midden in ligt, No. 5. de ,Pagelaran” (gelar =
rangscliikken. opstellen) eene groote overdekte, aan alle

zijden open lial, die vijf treden lioog ligt. en waar de

regenten en de Riiksbestuurder met gevolg. aP zij de Kra-

ton bezoeken, de orders van den Soesoeboenan ufwachten.

Zij draagt ook den naam van .SamPoemewa'’ die nog dui-

delijker bare bestemming te keunen geeft: .sana = plaats,

soemewd= zijne opwaehting niakeu”. Tusscben de groote

pilaren, die de zoldering dragen, is voor duizenden menseben

tegidijk plants. Hiervan kon ik mij zelf overtuigen, toen op

een van de vooravonden bij de jong-te huwelijksfeesten liet

plotseling hard begou te regeuen. Dronunen van menseben,

die op ilen Aloen-aloen aan bet rond-lenteren waren om de

verliebte pasebans der regenten te bekijkeu, stroomden toen

binuen om voor den regen te scbuilen. Een Javaan, die waeli-

ten meet, blijft niet staan maar gaat burken of op den

grond zitten, zoodat de menigte gemakkelijk te overzien is,

1) .T. W . "Winder noomr oono 0 '-r<te kboni poort, nog voor do

,,(<lndak" gob-gen, du- hot begin dor opiiiiaan ..IVngngoerakan' (vide

zijne „I?ekno]'to he-ehriiving van 'not hot' Soernkarta in 1S24") dock

woi d mij door vorschillendo .lav anon bevestigd, dat thans slechts

genoomdo beide loodsen don naam van i’angoerakan dragon.
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en bou ik de aanwezigen toen bij tien- en bonderdtallen

gemakkelijk opnemen.

lu bet midden van de Pagelaran dnidt eene kleire nog

afzonderlijk overdekte ruimte, No. 6, de ,Bangsal Pangrawit"

aan, d. w. z. de plaats waar bij bijzondere gelegenbeden

zooals rampok-partijen euz. de troonzetel van den Soesoe-

boenan staat. Tbans bebooren rampok-partijen tot bet ver-

leden, docb zal de Soesoeboenan bier ook nu nog plaats

nemen, als hij zieb aan zijn volk vertoonen wil. Links en

rechts buiten maar even boog ala de Pagelaran staau bij-

gebouwen. Recbts No. 7 een paseban voor den Rijksbestuurder

en de regenten en links No. 8 een waebtliuis dev pradjoerits.

De Pagelaran gepasseerd bebbeude, komt men, eene smalle

open ruimte overstekende en zeven andere treden opgaand",

op de ,Sitinggil" (No. 0) (van „«iti = aarde, grond, bodem”

en „inggil= boog”) waar verder acbt kanonnen (K) als

ornamenten geplaatst zijn. Hi or is, No. 10 de ,Sewajana”

eene kleinere overdekte aan alle kanten open bal, die met

mariner bevloerd is en een metalen plafond lieeft. In deze

ruimte nemen de Europee-cbe gasten bij gelegenbeid der

Gari^bSg-feesteu plaats, terwijl op de a e bets No. 11 de

„
Bangsal Mangoentoer" aangeeft : een troonbemel getlunkeerd

door twee uit bout gesneden. boat besebilderde monstevaebtige

leeuwen, waarunder de Soesoeboeuan bij dezell'de gelegonbeid

zijn zetel beeft. In deze , Bangsal Mangoentoer" wmrdt, als

zij leeg staat, geofferd en vindt men daar gewoonlijk wat

wierook branden. Ibn aarden bord met een paar houtskolen,

waarop een weinig reukwerk brandr, i- bet gebeele dec-oratief

van hot offer, en dit rnaakt in de leege ruimte en in de

omgeving van glanzend marmer en zorgvuldig he-childerd

hout een arinzaligen imlruk. Overigens domi zoowel de Pa-

gelaran als de Sitinggil in bun gebeel werkelijk vorstelijk aan.

Yooral tbans waar beide plaatsen opgekuapt zijn en troed

in de verf zitten. Ik herinuer mg, dat ongeveer 14 jaren

geleden de Pagelaran, zonder verlmoging van den grond,
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sleehts eene soort atap-overdekking had, die regen en zon-

liesdiijn dooriiet en er armoelig uitzag. Thans is misschien

juist eene ietwat overladen versi**ring hinderlijk: b. v. naast

de monsterachtige leeuwen de bonte tegels, waarmee de

benedenrand van de Bangsal Mangoentoer belegd is, en

die bij de wit marmeren vloer te bard afsteken.

lets verier aeliter de Bangsal Mangoentoer staat eeu klein

langwerpig sierkant liuisje, No. 12, met matglazen, niet

doorsehijnenJe vrauden. waarvau niemaud den inboud. te

zien kriifft. Men betft mij verteld, dat in dit liuisje eene

poesaka en wel een van bet beroemde paar kanonnen opge-

borgen is, dat in de Javaauscbe overlevering eene rol speelt.

Dit kanou word* geaebt vrouwelijk te zijn en draagt den

naani van . Njai Setomi". terwiil bet kanon van bet mannelijk

geslaebt ,Kiai Setomi” genoemd, zo- als bekend. te Batavia

in de buurt van de onde stad-poort in de open lucht ligt. Door

versebillende Javauen wordr dit liuisje , Bangsal Witank”

genoemd. Anderen noennm de achterlielt't van de Sewajana,

die iets smaller is dan bet vo-rste gedeelte: ,Witana'’.

Winter Sr. geeft rlaarentegen in zijn: . Beknopte bescbrij-

ving enz." aar. den ,boogen troou’’ den naani van , Bangsal

Witono’’ en vermeldt den .Bangsal Mangoentoer” in het

gelieel niet. Men zou du» moeten aaunemeu. dat ook op

de Sitinggil in den loop der jaren veranderingeu liebben

plaats geliad.

Ueebts van de Sitimrgil staat, met een wacbthuis (,gandek”

genoemd) daarnaast, een gebouw, No. 13, .Balebang” (bale=
paviljoen, abang= rood, betgeen met de tegenwoordige kleur

van het huis overeenk-mitl. waariti de aan den Ivraton toebe-

boorende gamehai' opgoborgen norden — you- doze gam el mis,

die poe-ukas zijn, wordt o>»k geofVerd en wierook gebrar.d —
en als pendant link- met oveiieens een lmis voor de wacht-

hobbende personen er naimt, een gebouw. No. 14, de .Bangsal

Augoen-angoen” d, i. de plants waar bij lee^telpke gele-

genheden de gamMans bespeeld worden.
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Ala ik van rec-hts en links spreek neem ik aan, dat ientand

die van den Aloeu-aloeu binnen konit zich te orieuteeren

wensebt. Bij de Javauen is bet omgekeerd. Zij besebouwen

bet inwendige van een gebouw als uitgangspunt en verdeelen

alles op deze wijze gezien in links en recbts. Zoo spreken

zij, onversehillig van waar zij gekomen zijn en waar zij

staan, van de Balebang als ,kiwa” (links) en van de Bangsal

Angoen-angoen als ,tengen” (recbts).

Aan den acbterkant der Sitinggil dalen twee trappen, vau

beide zijden naar elkaar tr.eloopend, naar den beganen grond

af. Deze eigenaardige aanleg sebijnt met opzet zoo gescbied

te zijn. In den gebeelen Kraton zijn, naar mij verteld werd,

geene twee poorten, deuren of trappen, die recbt tegenover

elkaar staan, en zoover ik bet per-'oonlijk kon nagaan, vond

ik dit beweren bevestigd. Op het onverwac-btst ziet men

zich bij bet passeeren van eene deur voor een muur of

wand geplaaUt en moet recbts of links uitwijken otc verder

te kunnen gaan. Eene bouworde met lauge reeksen van

zalen of gnanderijen acbter elkaar, die den trots der konink-

lijke paleizen in bet Westen uitmaken. is bier gebeel onbe-

kend, Indieu dit met auders kan eu eene kainer twee deuren

tegenover elkaar moet bebben, dan is de eene ter zijde

geplaatst maar nooit zoo, dat men bij bet binnentreden ook

dadelijk in de daar acbter liggen.de rniinte kan kijken.

Vau de trappen afgedaald ziinde kruist men den rijweg

(No. 15). die aan weer; zijden, om de Pagelaran en Sitinggil

met hunne bijgebouwen been, van de Aloen-aloeu naar

bet binnenste van den Kraton leidt. en naar ziin vorm. den

naam van ,soepit oerang” (de sebaren van een kreeft)

draagt. Deze rijweg loopt nit in. No. 16. de „Bntdjanal& lor”,

de groote noordelijke poort, en wel de eerste poort op onzeu
weg, die werkelijk gesloten kan worden. Terwijl de Gladak

1) Ook om dit beeld te begrjjpen moet men zich in het midden
van den Kraton plaatsen en van hier uit den loop van den rijweg
volsen.
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slecbts eene breed e opening in dikke mnren is, heeft de

Biadjanala twee groote /wave deurvleugels, wier houten

plankeu door dwars daarover been gespijkerde ijzeren platen

saamgfekoudeu worden. Het volk noemt haar dan cok

,Lawang-gapit’’ (lawang = dear, gapit — geklemd). Onder

gewone omstaudigheden is deze poort, even als de corres-

pondeerende poort aan de zuidzijde van den Kraton van

’a avouds 11 uur tot ’s oebtenda o l
l 2

uur gesloten,

Heeft men de Bradjanala alias Lawanggapit gepasseerd,

dan staat men op een binnenplein, op de reebterzijde waarvan,

No. 17. het waebtbuis der Europeesehe dragonders ligt, die

de lijfwacht van den Scesoehoenan vormen. Gewoonlijk ziju

bier een korporaal en drie a vier man te vinden, terwijl de

ar.deren in een gebouw (hiiten den Kraton naast de cautine)

verblijf houden.

De met 18 genummerde gebouwen, die een gedeelte van

het pMn otnringen. ziju wagenkamers. Yerder is links No. 19

de „Pasebau Kadipaten”. de waehtkamer voor ambtenaren

van den kroonprins. die luinne opwachting komen maken.

No. 20 is een waebtbuis voor pradjoerits en Xo. 21 ,G&dong

djoli" ’ eene bergplaats voor draagstoelen. In bet midden van

den aebterkant van bet plein bevindt zieb, Xo. 22. de ,Keman-

iloengau’
-

waar een Europeesehe dragonder op post staat om

niet bovoegden den verderen toesang te verbieden. Dit. is

ook de plants waar de rijtuigen, die bewoners van den Kraton

of genoodigdeu aanbrengen, stil houden: de oprit die den

naam .Balerata" draagt. Gewoonlijk wordt van de Kbuinn-

doengan als van eene poort gesproken (ook Y inter Sr.

noemt baar aldus) maar feitelijk is bet eene langwerpige

open bal, waarin men over een paar treden komt. Bij kleine

reeepties, >peelavonden enz. verzamelen zieb bier de ge'iu-

viteerde Europeanen om zieb op bet voorgeschreven uur in

corpore, met den boogsten in rang aan het hoofd, naar de

ontvangzaal te begeven.

Laat men de Kemandoengau achter zieh dan komt men
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op een kleiner binnenplein, waarombeen de gebouwen der

„Srimanganti lor” (No. 23) liggen. Aan den linker kant ver-

rijst in den zuidelijken lioek een 28 meter liooge toren (No. 24)

die den naam van Panggoeng Sanggabotwana draagt. Zooals

mij verteld werd, moet deze naam, naar de Javaansclie wijze om

jaartallen door woorden uit te drukken (tjandra sengkala). met-

een net jaar aangeven, waarin de toren gebcuwd werd en

wel 170S (pangoeng loekoer sinangga boewana). Herleidt

men dit cijfer dan verkrijgt men bet jaar 1786 onzer jaar-

telling, en is dan ook de toren door Pakoeboewaua III

gebouwd. Het bouwwerk, dat niet bijzonder elegant uitge-

vallen is, felt vijf verdiepingen. A"an uit de bovenste, waarin

zick ook eene klok met slagwerk bevindt. lieeft men een

ruim gezicbt op Solo en omstreken. Tevens doet de toren

dienst ala uitkijk, en als b. v. de Resident aan den Kraton

een bezoek brengt, wordt van bier uit aan den Soesoehoenan

bericbt gezonden zoodra bet rijtuig in zicbt is.

De Srimanganti. die door Winter Sr. eveneens .poort”

genoemd wordt, bestaat tbaus uit verschillende recbtboekig

aan elkaar aansluitende gebouwen, waarvan de naam reeds

de bestemming aaugeeft
: , -ri = vorst, manganti = wack-

ten”. Hier worden vorstelijke bezoekers ontvangen eti over

bet daaraebter liggende groote, met boomen beplaute, pleiu

naar, No. 25, de ,Sasana^ewiika", de groote pendapa voor

ottieieele ontvang^ten, geleid. Deze en de daarnaa-d liggende,

door glazen deuren ge-adieiden, No. 26, ,Sa'anahandr;iwina”

zijn de pronkzalen van den Kraton, die door aanleg en ver-

siering uitmunten. Uit den aard der zaak maken zulke

ruimten, waarbij op statie en vertoon gerekend is, eerst bij

partijen, wanrieer zij met eene feostelijk uitgedoste menigte

gevuld zijn, den juisten indruk. Tot beter begrip zij mij

vergund een paar regels aantehalen, die ik in 1001 sebreef,

toen ik voor den eersten keer een groot fee^c in den Kraton

bijwoonde en de indruk, (lien ik ontving, bijzonder sterk

en oorspronkelijk was. Ik -clireef toen :
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„Wij sloegen een laatsten boek om, scbreden over

,een nieuw plein, gingen diie a vier treden op en ston-

,den in de troonzaal: eene groote vierkante ruimte,

„Daar alle zijden open en overdekt met een spits in de

„boogte loopend dak, door twintig kouten zwaar ver-

„ guide pilaren gedragen. Naar binnen toe vormen twaalf

B andere pilaren eene soort van cmgaande galerij, terwijl

,bet niiddelste en boogste gedeelte van bet dak, dat

„in twee smalle langwerpige nckken eindigt, op vier

,
pilaren rust. In deze binnenste ruimte zaten op rood-

,zijden divans de Soesoeboer.an en de Resident met bet

,gelaat naar den ingang gekeerd. De eerste algemeene

,indruk was sehitterend
:
goud en marmer! Goud op

„de rijke uniformen van den Soesoeboenan, van den

, Resident en op de costumes dt-r Pangerans. Goud in

.overmaat op de pilaren. goud op de kroonlijsten, die

,de pilaren verbiudeti, goud op de smalle plafonds. En op

„den bodem rijk glauzend marmer, wit scbitterend tot ver

„buiten de troonzaal, naar aehteren in breede galerijen,

,naar links in eeu andere groote zaal ovcrgaande".

(BtitavituiM.li XicuwshlaJ 27 April 1001 derde blad).

8edert ik dit sckreef, dus in 14 jareu, is aan de Sasdna-

sewaka weinig of niets verauderd. De overmaat van goud

maakt ecbter geea al te proukerigen indruk. De groudverl

dev pilaren en van de arebitraven is groen
;
van goud zijn

de omlijstiugeu eu de arabesken of bloemen, die op bet fond

aaugebracbt zijn, en bier eu daar voorkomeu ook andere

kleuren. voornamelijk rood, eene al te groote eentonigbeid.

Aan den aebterkant daalt men wederom een gelijk aantal

stoepen at naar de ,Paningrat Bedajan ' (No. 27) de plants,

waar bij fuesten de bedajas bunne dansen uitvoeren en die

met de ruimte, die in gewone Javaauscbe buizen ,paringgitan”

genoemd woidt, overeenkomt. (Zie F. W inter: Instellingen,

gewoonten euz.). Wederom verhoogd grenst daaraan No. 28

,
Parasedija” de zitplaats van den 8oesoeboeuan en van de
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Grooten by intieme ontvangsten, Hier staat de zetel van

den vorst eii naast dezen die van den Resident, terwijl bij

recepties links en rechts daarvan de prinsen van den koog-

sten rang en de gei'nviteerde Europeesehe gasten plants

nemen. De Sasanasewaka, de Paningrat Bedajau en de

Parasedija loopen zonder tussehenwand ineen. Op bijliggende

sc-hets zijn ackter de Sasanakandrawina nog de nummers 29

op te merken: de buffetkaiuers en bergplaatsen voor dranken.

Alvorens verder te gaan, verdient ket. tot het verkrijgen

van een beter overzickt, aanbeveling op den plattegroiid

eene denkbeeldige iijn van ket noorden naar het zuiden langs

de Sitinggil — de Bradjanala — en de Srimanganti dwars

door den Kratou te trekken, die deze in twee kelften, eene

oostelijke en eene westelijke, verdeelt. Het klijkt dan, dat

de oostelijke helft uitslnitend officieele gebouwen bevat,

terwijl in de westelijke kelft de intiemere gebouwen en

vertrekken zijn gelegen.

Bezoeken wij eerst de oostelijke helft, zoo zien wij in

het front van de Sasanasewaka de, Xo. 30, „Bangsalngadjeng”:

drie open loodsen, waariu bij feestelijke gelegenheden de

ganmlans bespeeld worden. Daar ackter ligt, Xo. 31, de

„PantipangarsaM ,eeu gebouw, waarin ket voor officieele

ontvangsten uoodige tafelgereedsckap: eetserviezeu, glaswerk

enz, opgeborgen wordt. Xo. 32 .Mardoejatnja” is de groote

kas met ijzeren geldkisten, brandkasten enz. waarvan tegen-

woordig B. M. T. Wiriadiningrat de bekeerder is.

Daar ackter is eene open plaats, gedeeltelijk als tuin

aangelegd, die door No. 33 „Sewaka" afgesloten wordt,

eene verblijfplaats van bedieiuien, welke toeziekt over de

Sasanasewaka kouden. De achtermuur van de ,Sewakd”

grenst aan den grooten rijweg, die binnen de muren van

den Kraton rond cm deze keen leidt. Volgen wij dezen voor

een oogenblik, naar ket noorden teruggaande, dan voert hij

ons tot Xo. 34 ,Sidikara”, een raadkuis voor de Prinsen,

tevens vergaderzaal voor staaGaangelegenkeden, waar ook
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boudt. Den hoek omslaande loopt dan de rijweg voorbij

No. 35 ,Sekolabau Kesatrijan” om op bet biunenplein,

tusscben Bradjanala lor en Kijmandoengan, ait te loopen.

De „Sekolaban Kesatrijan
-

’ is eene school voor zonen van

den adel tot en met den vierden graad, d. w. z. achterklein-

kinderen van prinsen van den bloede. Kinderen, die op deze

sport van de kierarckisclie ladder staan, worden tot de school

toegelaten, ook al wonen bonne ouders buiten den Kraton.

Naar ik vernatn is deze school gelijk gesteld met de Hol-

landscb-Inlandscbe scbolen in Indie.

Hiermede hebben wij de noordoostelijke lielft van den Kraton

beliandeld, en keeren wij naar No. 31 , Pantipangarsa” terng

om daarachter twee gebouwen No. 36 ,Mardiwastrd” en No.

37 , Doeijareka” te vinden. Mardiwastra (No. 36) is de plaats

waar de naaisters van den Kraton bun werk verricbten, ter-

wijl „Doerjarekk” (No. 37) de goudsmederij van den Kraton

is. Recbts daarvan is No. 38 Kridahardanu, bet kantoor

voor bet uitbetalen van loonen en van de kleine kasmiddelen

voor de dagelijksche behoeften. No. 39 , Resasoegata” is

eene keuken waarin uitsluitend Earopeescb eten, voor de

groote boffeesten bestemd. klaar gemaakt wordt.

No. 40 , Srimanganti kidoel’’ is de zuidelijke doorgaug,

correspondeereude met de „Srimanganti lor". Hij voert naar

eeu plein, in welks midden No. 41 de ,Magaugan eene

groote pendapa staat. waarin bij feesten de slamPtans klaar

gemaakt worden. Recbts en links van bet plein de Hum-

mers 42 bergplaatsen voor wapens en munitie ,kamar bedil’ .

Aan den zuidelijken kant ligt eene poort ,Gadoeng-melati
’

genoemd (No. 43), eeu uaaiu die waarscbijulijk betrekking

heeft op de kleuren der poort, die licbtgroen en wit geschil-

derd is. Deze passeerende beett men recbts en links No.

44 de jKeniten djawi”, scbureii voor rijst en eveneens de

kantoren der personen, die met de uitdeeiing daarvan belast

zijn. (In den Kraton worden enkele tractementen gedeeltelijk
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in geld, gedeeltelijk in rijst ultbetaald. Ook aan de bofhou-

diugen van de getrouw.le ltinderen van den 8oesoekoenan

worden van kier uit bepaalde boeveelheden rijst geleverd).

No. 45 is eene pooit die den naam van „Sembagi” (de

veelkleurige) draagf. Latcn wij deze aehter ons. dan krnisen

wij wederom den grooten rij weg en komen naar No. 46

de , Kemandoengan kidoel” correspondeerer.de met de Ke-

mandoengan lor en naar No. 47 de ,Bradjanala (Lawang

gapit) kidoel” het pendant van de Bradjanala lor. Evenals

bij den noordelijken ingantr volgt ook hier de .Sitinggil

kidoel’’ (No. 48) eene overdekte open hal, verseheidene

treden hoog, die toegang geeft tot No. 49 de , Aloen-aloen

kidoel”. Hier staan eveneens twee ompaggerde waiingin-

boomen No 50 , Waringin koeroeng kidoel” die editer, zoover

ik kon nagaan, geene spec-iale namen dragen, No. 52, een

gebouw ten westen van den Aloen-aloen kidoel staande, is

de stal voor de olifanten, die aan den ftoesoelioenan toebe-

hooren. Vroeger bevondeu ziek oostelijk van den Aloen-

aloen lor de tijgerbokken. doeh heeft de Soesoehoenan eenigen

tijd geleden last gegeven de tijgers naar den stadstuin

over te brengen 2
). Afgesloten wordt de Aloen-aloen kidoel

door de poort , Gading” No. 51 (gading = ivoor, dus een

naam die waarsckijnlijk evenals die der vroegere poorten

eene kleur aanduiden moet).

Keeren wij tbans wederom noordelijk do'*r de versc-hillende

poorten naar de ,Siimanganti kidoel” terug, zoo blijft het veel

grootere westelijk gedeelte van de Kraton te beschrijven over.

Naast de , Srimanganti kidoel” vinden wij No. 53 ,Gedong
Kbparak djawi” de verblijfplaats van de vrouwelijke wakers,

die toezicht uitoefenen over No. 54 « Wiwarakenja” den
alleen door vrouwen te benntten toegang tot bet biunenste

1) Deze stadstuin, eene tcbeppnig van den tegenwoordigen >Soe6oe-

hoenan buiten den Kraton aan den grooten weg naar Poerwasari gelegen
is een groot park met rnooie wundelwegen en bevat behalve ver-

selieidene wilde beesten in yzeren kooien, zeldzaam gevogelte enz.,

ook het begin van een oudheidkundig museum.
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van den Kratoti (wiwara = poort, kenja= vrouw). De enkele

inannen, die naar binnen mogen, moeten door den ingang

, Wiwiiraprijii" (wiwara — poort. prija = man), No. 55 in

de buurt van de
,
Srimanganti lor”, een weinig achter reclits,

hunnen weg nemen. Naast de AViwantprija ligt No. 56

de . Sunawilapa’’ het sec-retariaat van den Kraton (saua =
plants, wilapa = brief) en in de nabijheid daarvan No. 57

,Ngoentarasana’’, de wachtkamer voor de Prinsen.

Mocht ik tothiertoe persoonlijk aan mijne lezers als leidsman

voorgaan en hun het een en ander uit eigen aanschonwing

beriehten, verder kan ik alleen vertellen. wat mij door anderen

medegedeeld werd, en is het overige gedeelte van den Kraton

voor mij terra incognita. De situatieschets moet voortaan

uitsluitend onze gids zijn in den doolhof, dien de intieme

vertrekken van een oosterseh vorstenverblijf vormen.

Nemen wij aan dat wij Sasaua-

sewaka (No. 25). Paningrat Beda-

jan (No. 27) en Parasedija (No. 28).

die wij reeds kennen, gepasseerd

hebben zoo komen wij naar No. 5S

, Praba«oejasa’' het eigenlijlc paleis

van den kioesoehoenan, dat echter

niet doorloopend door hem bewoond

wordt. Op zij daarin is No. 59 , P*'-

tanen” de heilige kamer waarin

een proukbed staat. dat niet meer

gebruikt en als poesaka beschouwd

wordt. Daarachter zijn vijf andere

kamers No. 60— 64 waarin vele

andere poesakas en de rijkskleim o-

dien bewaard worden. Kamer No 60 en 61 bevatten de

grootere stukken zooals wapens, vaandels enz. waaronder de

belcende ,Kiai SMamet” eene oude piek, die in een zijden

omhulsel vroeger ter bestrijding van ejddemieen in processie

door de stad gereden werd. In kamer No. 62, die slechts
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stukken opgeborgen in kleine huisjes, die op palen rusten

en waarin men langs ladders komt. Volgeas R. N. Poer-

bodipoero, Kliwon Gedong Tfngen in den Eraton. hebben

deze kamers, om eene betere ventilatie te verkrijgen, geen

plafond. Earner No. 03 bevat dan wederom minder gewich-

tige stukken zooals oude trommen, zadels enz. die natuurlijk

deerlijk gebavend zijn en slecbts eene reiatief bistorisebe

waarde bezitten, maar voor den Javaan door de overlevering

geheiligd zijn. Yolgens nirjn zegsman vindt men er van

alles onder, zelfs landbouw- en keuken-gereedscbappen.

Het zijn reliquitin uit den tijd van bet rijk llataram, en

moeten er voorwerpen onder zijn (zooals wapens en zadels)

die, naar gezegd vrordt, eertijds in het bezit van Senapati,

den stichter van dat rijk, waren.

Earner No. 64 is een vertrek, dat indertijd door de groot-

moeder van den tegenwoordigen Soesoehoenau, de vrouw van

Pakoeboewami VI bewoond werd, en dat nil onder bet bebeer

van de eerste wettige vrouw van den keizer, de Ratoe

Pakoeboewana staat, die daarin hare statiekleeren enz. heeft.

Aan den acliterkant dezer kamers liggen No. 05 „Mbajoe-

nan’
1

de woonvertrekken van de Ratoe Pembajoen, eene docbter

van Pakoeboewana YII, die 92 jaren oud is, nooit getrouwd

is geweest, en die door bet volk als eene heilige vereerd

wordt. (Yide mijn opstel in deel LYI1 van dit Tijdscbrift).

Daartusscben in is No. GO „Sanggar palanggatan”, eene

gewijde bidplaats, waar ook de Soesoehoenan zijne gebeden

verricht.

Zuidelijk aan de Prabasoejasa (No. 58) aansluitende ligt

No. 07 * Sanapraboe”, de woning van eene weduwe van

Pakoeboewana IX, de stiefmoeder van den tegenwoordigen

Soesoehoenan en ,Sasan;idajinta'’ (No. 68) (=ana = plaats,

dajinta = geliefde), de woning van de jong=te wettige ge-

malin van dezen, de Ratoe Mas, docbter van den Sultan

van Djogjakarta. Yroeger was bier een tuin, en zijn deze



gebouwen geheel nieuw eu speciaal voor de Ratoe Mas

opgericht. Zij werden ontworpen on uitgevoerd door den

Regent Architect Raden Toetnenggoeng Wieksadiningrat met

medewerking van zija breeder: Raden Ngabebi Xitipoerk.

No. 69 ,Baleretna” is de tain van den Kratou, waarin

onder meer een kunstmatige heuvel No. 70 ,Xgargapoera

met een koepeltje. Roudom den tain ziju verschillende ge-

bonwen: No. 71 „Ngendraja'’ Xo. 72 ,Lodji Xgargapoera.

die als lustverblijven dienst dotn en ook slaapvertrekken

bevatten en No. 73 , Pratjimaharga’’ die eene bergplaats

voor dranken eu benoodigdhedeu voor de bezoekers van den

, Xgargapoera’’ is.

Links van den tuin Xo. 74 ,Rebosau” is het reeds in

het begin van dit overzieht vermelde kantoor van den Heer

Rijborz, die met de organisatie van den schoonmaakdienst

en met bet toeziebt over de wapens en de munitie belast is.

Naar No. 69 BalerStnu teruggaande viuden wij noordelijk

daarvan No. 75 de zoo genoemde ,Gedong Gambar" een

gebouw, waarin reukwerken en zalven (boreb enz.) gepre-

pareerd wordeu. Van hier uit westelijk af'slaande, komen

wij naar Xo. 70 .Madoesoeka" (madoe = honing, zoet:

soeka — vreugde, genot) bet slaapvertrek van den vorst.

Het is een afzonderlijk gebouw met kleedkamer, gaanderij

enz. en grenst aan No. 77 ,Madoesita
’

de ontbijtkamer

resp. bet vertrek waar de Soesoehoeuan, als liij zijne slaap-

kamer verlaten heeft, zicli opboiidt. Recbts daarvan liggen

de gebouwen, die den naam van , rakoeboewanan (No. 78)

voeren, en de appartemeuten van de Ratoe Pakoeboeo ana.

de oudste wettige geniaiin van den Soesoehoenan (zuster

van Mangkoenegara VI) bevatten, en daarvoor No. <9

,Ngandjrasari” de daarbij behoorende tuin. No. 80 ,Ngendra

genoemd. moeteu vroeger slaapvertrekken van vrouwelijke

vorstelijke persouen gewee-t zijn. dock staan tbans leeg.

No. Si „Dalem Sonadi'’ en Xo. 82 ,Pendapi Sonadi”

bebooren samen en beteekenen deze namen feitelijk .Dalem

Tijdschr. v. Ind. T.-, L.- en \ k., deel IA III, 4. -
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sRijil hadi” — de daldm van het mooie huis en , Prndapi

stinu hadi" — de pendapa \ an het mooie huis. Het zijn

intieme verblijfplaatsen om uitterusten en zich te vermaken.

en beet het. dat kier de Soesoehoenan soms in intiemen

kring wajangvoorstellingen laat geven. Daaraan aanslui-

tende is No. 83 .Ntgen kidoel" de eetzaal met andere dage-

lijkseh bewoonde vertrekken. No. 84 , Langfnkatong” een

gebouw dat vroeger voor recepties en thans als logeergele-

genhcid gebezigd wordt. Zoo moet thans bet bootd van het

Pakoealamscbe huis nit Djogjakarta (de sckoonzoon van den

Soesoeboenanj daarin logeertu als kij in Solo op bezoek is.

No. 85 ,Talangpaten" is eene zijdeur, die uit het bin-

nenste van den Kratou naar het Noorden op den grooten

rijweg voert. Zij wordt bewaakt door leden van een corps

inlandsehe -oldaten, die met pieken gewapend zij n en den

naam van ,Talangj ati" dragon. No. SO, S7 en SS ,Gedong

wiran”, ,Gedong langen uiaugoen”, .Gedong kamar" zijn

lokaliteiten, waar bediendeu. die met de garderobe van den

Soesoehoenan to doen liebben, zich ophouden en bun werk

verriehten. In de eerste: ,Gejoug wiran" wordt tuezickt

op de kleeren gehoudeu, die uit Europeesche -tott'en (laken

enz.) vervaardigd zijn, zooah it it'ormen, statiejas-en enz.

Over de beteekenis van ,<ledong laugeii mangoen" zijn de

meeningen verdeeld. De naam zelf (, langen" = vermaak)

geeft geeiie voldoemle opheldering. ,(iedi>ng kamar" laat

on-, wat den naam betieft. eceneeus in het onzekere, dock

word mij verteld, dat in Hit vertrek beuuodigdheden voor

het rookmi : strootje-, tabak enz. klaar gernaakt wor<ien.

No 8t> , Uetjatjeii'’ i- het cerblijf van . Uefjatji”, een

mannenjke oediende van de llutce Pembajoen, wier vertrek-

ken wij in de uabijheid (No. 05) reed- opgemerkt hebben.

No. 9U , Kartipoera” i-> het kantoor van Uaden Ngabehi

Nitipoera (breeder van K. I. \\ reksadiningrat, die de .Sa>ana

dajinta" gebouwd heett). Flier worden de orders voor de

met&elaars en timmerlieden van den Ivratou gegeven.
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No. 91 ,Kridawaja", het huis voor het* bereiden van

thee en kofl'ie, teiwijl in No. 92 , Renggapoera" deze dranken

verder klaargezet en opgediend worden, om naar de feestzalen

gebracht en daar rondgediend te worden. Men moet eene

groote receptie in den Kraton bijgewoond hebben om te

weten, welk eene vertooning het ronddienen van dranken

en sigaren is. Op een gegeven teeken treden scharen van

bedienden, in versekillende livreiec, tegelijk binnen. de

presenteerbladen hoog voor zich houdende. Voor thee en

koffie is er een afzouderlijke pioeg van bedienden in mooie

lange sarongs met een bepaald patroon gekleed, het bovenlijf

naakt en de hoofddoeken op eene bijzondere nmnier gevouwen.

zoodat de einden als uitgespannen vleermuisvleugels van

het hoofd afateken. Aan den Soesoehoenau en den Resident

wordt de eerewijn door een Europeesehen bediende gepre-

senteerd, de eeiiige bediende die voor den Soesoehoenau

rechtop mag blijveu staan.

Keeren wij op onze sckets thans terug naar No. 79

Ngandjrasari, den tuin, die bij de woning van de Ratoe Pakoe-

boewana behoort, zoo vinden wij daaracliter lie nummers 93.

94, 95, 9(3. in de wandeling genoomd : .Kiranati”, ,Ke#itan"

, Asmaran", , Pradapan'” vvoningen van vier oftieieele bij-

vrcuwen van den Soesoehoenan met namen: ,
Kirauaroekmi",

,Sitaroekmi" , Asmararoekmi’' .Pradaparoekmi". Den lezer

zal zeker het gelijkluideml hijvoegsel adder elk dev vier

namen opvallen. De inliehtingen. die tk over dit eigen-

aardig predikaat knn krijgen. iaten te wensehen over.

Het woord ,roekmi'' beteekent ,goud"; het sehijnt echter

ook als liefkozintr itebruikt en <loor den Soesoehoenau

aan enkele favorites gesehonken te worden. Een teitelijken

rang geeft het woord niet te kenuen, want onder deze

dames hevindeo zieh .raden a.joes ’ en ook eenvuudige , radens”

en zijn dit de titels waarmee zij aangesproken worden.

Beide Winters: .J. W. Winter en C. E. Winter spreken in

het geheel niet van , Roekmis” en kon ik ook in de andere
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litteratnur over Solo, en over (Ip rangen en titels in Java

dit woord onder de bovenbedoelde beteekenis niet vinden.

Ook in Djogjakarta is, naar mij verzekerd werd, aan het

kof bet predikaat: .roekmi” niet bekend en schijnt het eene

eigenaardigheid van Solo uit den jongsten tijd te zijn.

Overigens zijn genoemde vier personen niet de eenige die

dit predikaat voeren, en zulien wij later in het zuidwestelijk

gedeelte van de Kraton nog meer gebouwen ontmoeten,

waarvan de bewoousters , roekmi'
’

genoemd worden. Zoover

ik te weten kon komen, zijn in den kraton van Solo in bet

gebeel tien Roekmis. waarvan twee den titel van Raden

Ajoe voeren.

Verder naar het Westen gaande komen wij naar No. 97

, Masdjid Bandengau'’, eene moskee, die door water omgeven

is. Het schijnt dat dit water vroeger als vischvijver dienst

gedaan heeft, of thans nog doet, en komt hiervan, naar

algemeen aangenomen wordt, de naam Bandengau. In strijd

biermee is tegenwoordig onder den naam van ,Bandeng”

slechts een zeeviscb bekend, die unmogelijk in zoet water

gekweekt kan worden, en is het niet aan te nernen, dat vroeger

deze vijver dagelijks van versch zeewater voorzien werd.

Men veronderstelt, of. dat het experiment om zeevisschen

in zoet water te kweeken. door onkundige lieden in oude

tijden werkelijk eens geuomen is, of, dat — aangezien by

de Javanen de bandeng als de lekkerste visch geldt — het

woord niet letterlijk maar als synoniem voor eene bijzonder

goede soort visch opgevat werd.

Links van deze moskee vindt men No. 98 een andere

waterbak, die door een artesischen put fsoemoer bor) gevuld

wordt. Aehter de moskee ligt No. 99 eene plants, die even-

eens „ Bandengau” zonder meer genoemd wordt. Hier moet

vreeger eene badplaats geweest zijn. die thans echter

gedempt is, en waar kamerdieuaren van den Soesoehoenan

hunne woningen hebben.

No. 100 Kartitama is de werkplaats der timmerliende.
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No. 101 „Masdjid Poedjasana” is eene nieuwe moskee, door

den tegenwoordigen Soesoeboenan gestic-bt en voor ongeveer

drie jaren hier neergezet, terwijl hare vroegere plants Daast

,Ngandjrasari’’ de tuin der Ratoe Pakoeboewana was. No. 102

Atmasoekatgan is de woning ran Mas Belli Atma Soekatga.

Deze is de meest vertrouwde kamerdienaar van den Soe-

soehoenan, ongeveer even oud als bij. in wiens nabijheid

hij van kinds af geweestis. Daarnaast zijn No. 103 de stallen

van den Kraton (speeiaal voor greote Australiscbe paarden)

die den naam
:

^KSstalan Langensari” liebben. In den

zuidwestelijken boek van de sebets, aan den anderen kant

van den grooten rijweg, ligt No. 104: .Kestalan koelon’’

een tweede stal voor Javaansehe paarden, waaraati verbon-

den eene boefsmederij. No. 105 , Poerwawinangoen” is een

open erf biuuen de ruimte van den Kraton, dat nog te

bebouwen is.

Hetgeen thans van den Kraton nog te bespreken overblij ft,

is het gedeelte nitsluitend door vrouwen bewoond en door

vrouwen bebeerscht. dat men — beschouwt men den Kraton als

eene op zieb zelf staaude maebt — .een staat in den staat”

zoude kunnen noemeu. Treedt tegenover de buitenwereld

een Baden Adipati (Rijksbestuurder) op, die de belangen

van den Soesoeboenan waarneemt en belleert, bier is bet

eene vrouwelijke Raden Adipati, die in den Kraton de bevelen

van den Soesoeboenan uitvoert en onafbankelijk van de ver-

sebillende Ratoe's den beerscberstaf zwaait. Reeds in 1824

sebreef J. W. Winter: .Zekere Hofdame genaamd „Njai

,Sidah Mirab’', rang boveu die der Regentinnen bebbende,

,doet al de buisboudelijke depenebes van de Keiser. — Zij

„is tevens Olief over alles wat in de Kraton betreft. en

„ bewaardster van dcs Keizers Juweleu, goud ensz.: — Zoodat

,de Kcizerin bierover niets te zeggen ot zig te bemoeien beeft

(B.K.I. 0, X, p. 67). Haar naam en titel is ook nu nog Raden

A joe Adipati fcfedab Mirab en zij is ook de tussebenpersoon

tusscben de Ratoe's en de in rang nnndere vrouwen van den
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Soesoeboenan. A Is Adjunct of Adjudant beeft zij onder zicli

:

Njai Iiia Soewanda, die bet blob gebouwen No. 106 ,Soe-

wandan’’ genoemd, bewoont. Westwaarts daarvan woont in

No. 107 ,
Adisanan eene bijvrouw van den Soesoehoenan

, Njai AdiSana” die den titel .Onderregent” beeft. No. 108

draagt geen af/.onderlijken naam en zij n daar vrouwelijke

bedienden gehuisvest.

No. 109 is .Prawiraningratan” en wordt bewoond door

, Raden Ajoe Prawiraningrat'' eene /.usher van Pakoeboewbua

X terwijl in , Pandansaren” (No. 110) eene vrouw van wijlen

Pakoeboewnna IX verblijf houdt. In de nummers 111 en

112 zijn de bedienden dizer beide dames ondergebracht. In

No. 113 en 114 .Karenggan selii
--

’ w >nen versebillende

brjvrouwen van den tegemvoordigen Soe-soeboenan en mid-

denin in No. 11 o ,Indinaban'’ zijne doc-liter Raden Adjeng

Indinah. No. 110 zonder bopnalden naam zijn logeervertrek-

ken voor vorstelijko bezorkers. No. 117 is de zoning van

eene ofticieele bijvrouw van den Soesoehoenan: Raden Ajoe

Mandajaretna. de nmeder van Pangeran Hangabehi, die tot

nu toe al-s vermoedelijke tr>>onopvolger aangezien wordt.

Daarnaast in No. 11S Ju-tnapoernaman’' is bet verblijf der

Raden Ajoe Retnapoernania, eene andere ofticieele bijvrouw

en nioeder van Pangeran Knesoemajoeda. die event-tins aau-

spraak op den troon maakt. en van de vrouw van Raden

Toemenggoeng Djajanegara, zoon van den Rijksbestuurder ]
).

De gebouwen No P>9— 1 15 staan in de Javaansebe wereld

gezamenlijk onder de naam van . Karadenajon" bekend -).

No. 119 ,<hmtan” genoemd. een woord waarvan ik de

beteekenis niet heb kunnen uitvinden, schijnt eene school

voor Bo jitja- te zijn, danseressen die uitsluiteud voor den

1) I)i /e volgde s C-derr, in hot begirt \an 1 :>1
0, /ijn vuder als Ki|ks-

bestuurder van Solo op.

2) Inriu.-clun berctkte my liet bet b lit, tint tengevolge van een
daarin vnorgekomen pe.-tgeval (eene bt tl.ij.t moot attn tie gevreesde
ziekte oTtrlerlen zjin) bet geheele blok gebouwen ^Karadenajon”
afgebroken werd,
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Soesoelioenan mogen darsen en meestal tot zijne familie

bebooren. Onder het Europeesc-h publiek lieerscht veelvuldig

de meening. dat d it . Srimpis” en wel eene afzonderlijke

eatagorie van danseressen ziin. die met Bedaja; niets uit-

testaan hebben, docb scbiint dit, ten minste wat 3olo aangaat,

niet bet geval te ziin. Van bevoegde zijde werd mij verzekerd,

dat .Srimpis" eene benaming is. die uitsluiteud van den

aard der versebillende dansen. waarin z j optreden, atbangt.

Ook wist men mij te vertellen, dat slecbts voor den Soe-

soeboetan alleeu tot m-gen danseressen teirelijk mogen dan-

sen, tertvijl liij vorsten van minderen r< ng niet meet dan

boogstens zeven tetrelijk mogen verscbijnen.

De versebillende nummers 12c .Se.labmirabau" genoemd,

zijn de appartementen der boven vermelde Eadeu Ajoe Adi-

pati Sedab Mirab, waar deze met een beelen staf van eigen

bedienden bof boudt.

Xo. 121 ,Soedamaroekmen". Xo. 122 , Poernamaroekmen"

Xo. 123 , Ketedjan" zi]n de woningen van drie andere

Boekmis (vide boven) en wel van de dames ,Soedatnaroekmi”.

, Poerntunaroekmi” en . Tedjaroektui” en iets verderop zijn

de nummers Xo. 124 .Soemarnaroekmeu’', Xo. 125 ,Pan-

damroekmen, Xo. 12b .Soesilau’’ bewoond door .Soemar-

naroekmi”, . Pandamroekmi en Soesibiroekmi". Daartusscben

liggeu twee gebouwen voor keukttis: Xo. 127 ,Pawon

Mbajoenan” de keuken. din nitsluitend voor de Ratoe Pem-

bajoen gereserveerd i- (vide Mbaioeuan Xo. (15) en ,Pawon

Masdjid” Xo. 12S. Znoals de imam uanduidt. bevond zicb

vroeger op de plaits van deva* laatste eene moskee

die eebter om d e een oi andere reden afgebroken werd.

In de nummers 1 29. 13c. 131, 152, 133. 134 liouden

ZK'b vrouwelijke bedienden op en wel in 120 , ( iedong

Sedabati njampin <t” \ r< m wen die de kleeren (baii k's enz.)

van den Soesoelioenan en van de Ratoe s oiulerbouden en

aanmaken. In 130 en 131 ,
(iedmig Sarejan", vrouwen die

de slaapvertrekken van den Soesoeboenan en van de Ratoe’s
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in orde hebbeu te houden. No. 132 „Gedong Sedah midji”

het verblrjf der draagsters van de Rijkskleinoodien en No. 133

, Gedong Patehan” der vvouwen die thee voor den vorsfc

en de Ratoes bereiden. No. 134 beet .Doelangan”. Volgens

sominigen zijn hier de vrouwen, die voor de presenteer-

bladen te zorgen hebben, terwijl anderen beweren dat hier

bloemenversieringen gemaakt en medicijnen vervaardigd

worden.

No. 135 ,Pawon Agoeng” is de groote algemeene keuken

voor de arubtenaren van den Kratou. De nummers 136, 137

zijn eene soort pasar of warongs, waar groenten, kippen,

eieren en alle ingredieuten voor de rijsttafel aangebracht

en verkoeht worden. No. 138 „Parakan Poerwakanti” is

eene plants, waar dag en nacht lieden gereed slaan, orn

bevelen en loodschappen te ontvangen en over te brengen.

No. 130 B Gandekan wingking” is de plaats voor vrouwen,

die uitsluitend met het klaarmaken van siiih belast'zijn.

No. 140 , Pawon Ngiradigdan" en 141 ,Pawon Ngira-

soeman” zijn twee keukens. Aan het hoofd van het depar-

tement aller keukens sameii staan twee meesteressen : Njai

Iradigda en Njai Irasoema en is No. 141, waar alle'en gebak,

puddings en zoetigheden bereid worden, het speeiale rijk

van Njai Irasoema en No. 140 de werkplaats van Njai

Iradigda.

Daarmee is onze rondgang door den Kraton geeindigd.

Voor iemand, die met f'autasie begaafd is, bouwt zich uit

deze drooge opsomming vau gebouweu met vreemdklinkende

namen een kleurenrijk beeld op. Een beeld waariu alle

schakeeringen en nuances van het werkelijke leven vertegen-

woordigd zijn, waar pronk en weelde in luisterrijke optochten

ten toon gespreid worden, maar waar ook partijen vijandelijk

tegenover elkaar staan en, hier openlijk daar in het geheim,

intriges smeden. Het beeld zoude niet volledig zijn als het

eindpuut, het slotaecoord van al het leven en streven

ontbrak en dit vinden wij in No, 142. Niet ver van de
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Bradjanala (No. 16) verwijderd, links van den grooten rijweg,

ligt dit nummer 142: eene moskee „8oeranatan" genoemd

(soeranata is de benaming van een corps gewapende gees-

telijken, dat tot den Kraton behoort) die ook als lijkenhuis

dienst doet. Tn deze moskee worden de lijken der Raden Ajoes,

die in den Kraton gestorven zijn, gewassehen en op de

draagbaar geplaatst en begint van hier hunne laatste uitvaart.

Werpen wij nog eens een blik op onze schets in haar

geheel, zoo valt bet in bet oog dat de Kraton naar een

vernuftig en grootscb plan aangelegd, maar in den loop

der jaren willekeurig uitgebouwd werd. Toevallige bijomstan-

digheden schijnen daarbij den doorslag gegeven te hebben,

en bebben eenbeid van gedacbte en een gevoel voor doel-

matigbeid blijkbaar niet voorgezeteu. Een ieder die een

rijtoer door den Kraton langs den grooten rijweg maakt, kan

zicb daarvan overtuigen dat pleinen en gebouwen, die werke-

lijk een vorstelijken indruk maken met beele blokken van

armzalige krotten afwisselen. Maar tocb is ontegenzeggelijk

een vooruitgang tegen vroeger te bespeuren en boe meer

Europeescbe begrippen en inzicbten bij de Javaanscbe

maatscbappij iugang zullen vinden, des te meer zal bij

verdere veranderingen en nieuwe bebonwingen het by-

gieniscb oogpunt in acbt gecomen worden, en een logisebe

gedacbtengang de te ontwerpen plannen beinvloeden.

Mocht ik boven reeds onder No. 52 eene prijzenswaardige

instelling, door den Soesoehoenan in bet leven geroepen

:

den stadstuin vermelden, zoo is bet hier zeer zeker de plaats

ook van twee andere scheppingen van den Soesoeboenan

gewag te maken, die voor de toekomst veel goeds laten

verwachten.

In de hoofdstraat, die van het Residentiebuis naar den

Kraton voert, is in een klein sitrlijk buis eene apotheek

door den Soesoeboenan gevestigd, die Europeesche medieijnen

gratis en uitsluitend aan de ingezetenen van den Kraton

mag leveren. Aan de apotheek is een gediplomeerde



330

ajotheker verbonden, dieu de Soesoehoenan uit Holland

ontboden lieeft, eu is daarin verder eene vrouwelijke assi-

stente werkzaam. Verkocht mag niets worden en levert deze

apotheek alleen kosteloos medicijnen tpgen recepten, die

door de in den Kraton aangestelde geneesheeren uitgeschreven

worden.

Verderop op Kadipala staat eene kliniek, die door den

.Soesoehoenan gesticht is en bekostigd wordt, en waaraan

vier doc-toren toegevoegd zijn. Als direkteur fnngeert Dr

Radjiiuan. een bekende am van goeden naam, die, van

Javaausehe al'komst, eerst aan de bekende , Stovia’’ te

Batavia en vervolgens in Holland gestudeerd lieeft, terwijl

aan het hoofd der ziekeuverpleging eene Europeesche pleeg-

zuster staat, die met Dr. Radjiman tezameu nitgekomen is.

Buitcnzorg November 1915.

Batavia October 191b.
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DE 1NSCRIPT1E TAN KANDANGAN
DOOR

P. V. VAN STEIN CALLENFELS.

In Mei jl. trof ik op eeu eontrolereis langs de oudlieden

van de residentie Kediri op het erf van den gepensionneer-

den Regent ter hoofdplaats een steen aan met eene over

het algemeen nog goed bewaarde inscriptie, welke steen

volgens bedoelden Regent afkomstig is uit de desa Kan-

dangan. district Paree, en die waarschijnlijk dezelfde is, a Is

die door den beer Kuebel besehreven onder No. 35 van

den inventaris der oudheden op bet Regentserf te Kediri in

bet Oudheidkuudig Rapport 1908, waar dan het opgegeven

aantal van 8 regels wel een drukfout zal zijn voor 18, terwijl

bet zegel niet, zooals daar staat, gelieel verweerd is, doch

een geopend zonnescberm met linten als versiersel vertoont.

Door de duidelijkheid der inseriptie en bet tvpiscbe van

enkele er in vermelde byzonderbeden verleid, beb ik gepoogd

zoo goed niogelijk eeti transscriptie en een vertaliug van den

steen te geven, daarbij welwillend voorgelicbt bij voor mij

onleesbare of onbegrijpelijke passages door Dr. F. D. K.

Bosch en Raden Ng. Poerbatjaraka, wien ik hiervoor bij

dezm uiijn dank betuig. De voornaamste verbeteringen

door genoemde beereii voorgesteld vvorden in de noten

aangeduid respeetievolijk met B. en P.

Het opsebrift luidt dan:

1. Swasti eakawar^atita. 1272, margaeiraniasa, tithi pan-

(adari, fuklapak^a,

2. ma. wa. a., wiira, pabang. irika diwai^a ui (?) ka^am-

purnnanikanang rawuhan eilamat J
) i

1' Lezing B.: ik Ihm rmvulian oila-mati kucmaln.

Tijikchr. v. Ind. T.-
;

U.- on Yk., (leel LYIII, afi. o. 1
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3. kugmala de rakryan dgmung, sang martabun rangga

sapu, makamanggala rakaki ngamurwwa

4. bumi, mapariwara rangga hawarawar, ju. . (of: mu. .)

sang apafiji pupon makana sang ajna

5. paduka batare matabun 9H batara wijayarajasananta-

wikramotungga

6. dewa, jagaddhitabetu, magawaya sukani parasamya

sakahawat lurah

7 wetan i daha, samangkana x
) bilasa paduka batare

matabun ama

8. ngun kirttyanuragatmaka kasukanirat 2
)

rangga sapu

karo wiku paksa sampurnna

9. ni rawuhan. Siddhir astu amanusa kadarganiya nikanang

yaga ra

10. wuhan atita durgga mabalgp, tlas maparipurnna de

rasika rangga 3
)
sapu tu

11. hu widagdha tingkahing ulah, nda tan sah angaran 4
)

pupon rasika pa

12. fiji pinujipuji sadhu gakti gunawan wnang gumawaya,

i sang prabu tarna

13. n pal^paleb inutusnira narapati. Ya9a at^aya yobita ahale

14. p asung paramasukanikang 5

)
janasing umulat, sira

rakwa 6
)
tikang raksa ni

15. tya pamulih kali marawuban arddhapale mapagith.

Mawipraksa

16. ti gewadbarmma ri naradhipa bangubangune panon

sangahulun 7
)

17. nda tanpawkasan, huwus makangaran k8ta filamat i

kugmala pra

18 . kagita

1) Yoor: mamangkana. P.

2) Yoor: kasakanirat. B.

3) Yoor: ranga. P.

4) Yoor: sa hangaran. P.

5) Voor: asu sang rama etc. P.

6) Yoor: sirakwa etc. P.

7) Yoor: sanguhulun
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De vertaling hiervan, voor zoover ik die geveu kan, is:

„Heil, Qakajaren verloopen 1272, de rnaand Mrga^ira, de

15de der lichte maanhelft, mawulu, wage, Zondag, (wuku)

pahang, dit is het tijdstip van het gereedkotrien van den

steenen dam te Kufmala door Z. E. den denning, den Ede-

len Martabun, rangga Sapu, met de goedkeuring van den

Eerwaarden Ouden Ngamurwwabbumi, onder de bescherming

van den rangga van Hawarawar ju . . . . den Edelen pafiji

Pupon, zoodanig het bevel zijnde van Z. H. den Heer van

Matahun, Z. M. Wijaj'arajasanantawikramotunggadewa, die

het welzijn der wereld tot zijn oogwit maakt en bewerkt

het geluk van de inwoners van het gebied der vallei ten

Oosten van Daha. Aldus is het welbehagen van den Heer

van Matahun, die met zijn gebeele hart het oprichten van

nuttige werken beniint. Tot vreugde der wereld maakte in

[het jaar] ’272 rangga Sapu den dam gereed. Er zij vol-

maaktheid. Ala nog door geen menschenoog aanschouwd

is dit damwerk zeer sterk en schoon. Geheel en al voltooid

door den rangga Sapu, [die] werkelijk bedreven [is] in het

uitvoeren van alle handelingen. En niet achtergebleven is

hij, Pupon genaamd, de pafiji, die steeds geprezen wordt om
zijn goed karakter, zijn buitengewone kracht en zijne deugd-

zaamheid. Hij was in staat het voor den koning te maken

en heeft zich dus met stiptheid gekweten van het hem door

den vorst cpgedragene. Dit buitengewoon schoone en prach-

tige werk verschaft de allerboogste vreugde aan alien, die

het aanscliouwen. Hij (d. i. Sapu) immers waakt voor de

voortdurende herstelling, opdat de kali steeds van een dam

voorzien zij, zeer . . . en stevig. Hij zorgt voor de instand-

houding van het (jUwa-heiligdom voor den koning. Moge

men (? of hij ? d. i. Sapu) zich haasten om te gaan zien

bij het zien (d. i. de inspectie?) van den vorst. J

)

1) De vertaling van af „Hij zorgt” tot „vorst” is een gigsing van Dr.

Bosch en R. Kg. Poerbatjaraka. De eerste schreef mij over deze passage

:

„Ksati bet. „ondergang”, praksati komt niet voor, maar moet bet-
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Aldus is voor alle tijden het reeds genoemde, bet beroemde

steenen werk te Kufmala”.

Het bovenstaande is Diet meer dan een oppervlakkige

Tertaling, daar het niet zoo zeer mijn doel was een taal-

kundig juiste overzetting te leveren, als wel een kort over-

zicht van den inhoud te geven als basis voor de volgende

opmerkingen. Yandaar dan ook dat ik mij niet zal verdiepen

in besehouwingen over de heeren Sapu en Papon, noch

over het verband tusschen het ^’iwa-heiligdom en den

steenen dam te Kutjmala of over de waarsehijnlijke beteekenis

van het duistere gedeelte der oorkonde.

Allereerst dan eenige opmerkingen van palaeographischen

aard. A1 zijn wij wel gewend, dat taal en schrift uit de

Majhapahit-periode sterk verloopen zijn, zoo sterk als het

in dit opschrift reeds het geval blijkt te zijn, komt het

in de meeste oorkonden uit denzelfden tijd m. i. niet voor.

Waarsehijnlijk is dit hieraan toe te schrijven. dat de mees-

te der ons bekende oorkonden „kouingsinscriptie's” zijn,

en met bijzondere zorg samengestelcl, tenvijl de onderha-

vige eene, men zou zeggen „onderhaudsclie" oorkonde

is, wellicht opgesteld door Hangga Sapu zelf of door

een andere plaatselijke autoriteit, getuige ook het geo-

pende zonnesclierm, dat de plants van een koningszegel

inneemt. Wat dan het verloopen van de taal betreft, van

het verdwijnen van het verschil tusschen geaspireerde en

ongeaspireerde medeklinkers, zoodat men selirijft , ngamur-

wwabumi”, # sang prabu”, etc., kan gezwegen worden, daar

dit ook in veel ondere en meer ofticieele oorkonden voorkomt.

Doch ook op de verschillende quantiteit der klinkers wordt

geen acht meer geslagen en men is reeds bard op weg naar

de Nieuw-Javaansehe spelling, waar, zooals bekend is. bijna

alle letters de Oud-Javaansche a achter zich bebben. Wij

zelfde beteekenen als prakoiya, een \ er=terkt k^aya <1. i. k>ati;

mi. is dan wipraksati (dat focli wel niet' met w i p r a te maken zal

litbben) juist bet omgekeerde » an p rak ; a 1 1. du? „de in—.tund-houding”.
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behoeven daartoe slecbts te wijzen op de tu der inscriptie,

die overal reeds als ra geschreven wordt.

Palaeographisck ook wel interessant lijkt mij de 16de
rege), waar tusschen .dkarmma ri” en „dhipa” het woord
„nara' oorspronkelijk was uitgevallen en dit, door bij-

schryving onder den reget, vergezeld van een kruisje om
er de aandacht op te vestigen, op dezelfde wijze is inge-

lascht, als nu nog in dergelijke gevallen in de kropaks

plaats keeft.

Dock ook op ander gekied zijn er in ket opsckrift nog wel

punten. die de aandackt trekkei;, zoo bv. op ket einde van

den 3den en het begin van den 4deu regel ket „makamanggala
rakaki Ngamurwwabumi’’. Het is bekend. dat Sang Amur-
wwabhumi een andere naam is voor Angrok of Ranggak Raja-

sa, den stiehter der dynastieen van Tumapel en Majkapakit.

Hit den aard der zaak kan van kem, die volgens den

Nagarakrtagauia in 1140 overleden is, in 1272 moeilijk de

persoonlijke toestemming gevraagd worden. Bovendien wijst

ook ket , rakaki” er wel op, dat in den tijd van bet opstel-

len onzer oorkonde de persoon van Ranggah Rajasa niet

alleen in ofticieele gesekriften, maar ook bij het volk reeds

vergoddelijkt, om zoo te zeggen half rnytkisck was geworden.

In verband met een en ander lijkt het mij zoo goed als

zeker, dat men, voor den aanvang van het gewiclitige werk,

door een slametan zich de gunst keeft willeu verzekeren

van den ,tjakal bakal” der heersckende dyuastie, zooals men
nu in de desa nog zoo nu en dan den tjakal bakal (eerste

ontginner, stiehter) van de desa gunstig trackt te stemmen

door offerg aven. Nog eens te meer geeft de aangekaalde

zinsnede ous dan een kijk er op, hoe door en door Javaansek

ket leven ook onder de zoogenaamde Hiudu-Javaanscke

vorsten eigenlrjk was.

Een ander punt van gewicht is de naam van den persoon,

die ket bevel tot de restauratie van den dam gaf, van Z.H.

den keer van Matakun namelijk, den Doorluchtigen Heer
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Wijayarajasanantawikramotunggadewa. Zoowel een vorst van

Matahun als een Wijayarajasa zijn ons bekend, dock laatst-

genoemde als vorst van WBngkgr, echtgenoot van Rajadewl

Maharajasa, vorstin van Daha en tante van HayamWuruk,

terwijl de vorst van Matahun, genaamd Rajasawarddhana,

gehuwd was met IndudewT, vorstin van Lasem en doehter

van bovengenoemd echtpaar. De oorkonde geeft dus aan

een persoon met den naam van den schoonvader den titel

van den schoonzoon, zooals die ons o.a. uit den Nagarakrta-

gama bekend is. Zoo op het oog plaatst dit ons voor een

moeilijk vraagstuk, daar of de oorkonde of de Nagarakrta-

gama het mis zoude moeten hebben. Noch het een, noch

het ander is echter waarschijnlijk. Wij zullen de oplossing

dus in een derde richting te zoeken hebben. Daartoe dient

eerst te worden vastgesteld, welke van de beide vorsten in

quaestie het bevel tot herstel van den dam heeft gegeven,

en dan pleit alles voor den lateren vorst van WbngkBr.

Vooreerst toch staat vast, dat die vorst en de uitvaardiger

van het bevel denzelfden naam hadden, nml. Wijayarajasa,

en het is eerder aan te nemen, dat een titel van den eenen

persoon op den anderen overgaat, dan een naam. Ten tweede

is de doehter van den vorst van Wgngkgr, Indudewl, vorstin

van Lasem, geboren na 1256, daar zij een jougere zuster

van Hayam Wuruk genoemd wordt. In 1272 kan zij dus

nauwelijks huwbaar geweest zijn en het is dus mogelijk,

dat zij toen nog niet getrouwd was. Doch in dat geval

nam de latere vorst van Matahun, die zijne positie blijkbaar

alleen aan zijn huwelijk te danken heeft gehad, ook nog

niet de plaats in, die hem in staat zou stelleu, een zoo

ver strekkend bevel als dat tot het herstellen van een blijk-

baar aanzienlijk bevloeiingswerk te geven.

Alles pleit er dus voor, dat de vorst in de inscriptie

genoemd, niemand anders is dan de ons als vorst van

WengkBr bekeude oom van Hayam Wuruk, die dan echter

in 1272 vorst van Matahun geweest rnoet zijn. En als dat
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het geval is, ligt het yoor de hand aan te nemen, dat bij

bet huwelijk van zijne dochter zijn titel overgegaan is op

zijn schoonzoon, terwijl hijzelf met een aanzienlijker apanage

beleend werd. De Nagarakrtagama geeft ons de titels der

vorsten, zooals die in 1287 waren, docb niets wijst er op,

dat bedoelde vorsten die titels al van vroeger at gevoerd

hebben. Integendeel, dat de persoon, die met de vorstin van

Lasem gehuwd is (en zijzelve ook), bunne titels pas later,

eventueel bij het huwelijk gekregen hebben, bevestigt ons

de Nagarakrtagama, waar die, na het opsommen van de

familiebetrekkingen van Hayam Wuruk, vermeldt, dat alle

vorsten reeds hunne wijding ontvangen hadden. Ergo droegen

zij vroeger niet de titels, die de Nagarakrtagama bun geeft.

Een derde punt, dat wel de aandacht verdient, is dat de

dam werd hersteld ten voordeele van de bevolking in het

gebied van de vallei beoosten Daha. De steen nu is afkomstig

van Kandangan, onder Paree, en wanneer men daar ter

plaatse van een vallei hoort, denkt men onwillekeurig aan

het zeer breede dal van de Kali Konto, dat de hoogvlakte

van Ngantang Poedjon verbindt met de Brantasvlakte. Van

een andere vallei kan ter plaatse moeilijk sprake zijn, daar

Kandangan zelf in de Brantasvlakte ligt bij de kali’s Konto

en Pahit, met ten Zuidoosten den Anjasmara, die zeer steil

is en wel verscheidene diepe kloven, ruaar geen valleien

heeft en ten Zuidwesten de zeer geleidelijk en zonder

diepe plooien stijgende voet van den Kloet. In elk geval,

welk ravijn of dal dan ook bedoeld is, het lag ten Oosten

van Daha. Met dit Daha nu kan moeilijk iets anders dan

de stad van dien naam bedoeld zijn, daar de landstreek Daha

(volgens de gangbare meening de residence's Kediri en

Madioen omvattende) natuurlijk zooveel ravijnen beoosten

zich heeft, dat de bloote vermelding van land en windstreek

als plaatsbepaling, zelfs maar zeer in het algemeen, niet in

aanmerking komt. Dit voert ons van zelf tot de vraag,

waar de stad Daha toch eigenlijk gelegen beeft. Tot nog
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toe werd algemeen de streek tusschen Madioen en Ponorogo

aangenomen, echter ten onrechte. De voornaamste gegevens,

waarop deze meening berust, zijn bet voorkomen van de

desa’s Daha en Gelang in die streken en de naam Egging-

langh op de bekende kaartbij De Jonge. Wat bet voorkomen

der desa Dobo betrett, dit bewijst niets, want er zijn meer-

dere plaatsen op Java aan te wijzen, die dezen naam dragen.

Resten dus alleen nog de namen Gelang en Egginglangh;

docb al houden die ook wellicht verband met bet rijk van

Glangglang of Kalang, voor de bepaling der ligging van

de stad Daba brengen zij ons geen stap verder. M. i.

moet dan ook de stad Daba de tegenwoordige stad Kediri

zijn geweest. Zeer waarschijnlijk is deze plaats altijd bewoond

geweest, daar zij ook in de gescbiedenis der Mohammedaansehe

rijken op Java in later tijd als een aanzienlijke plaats

voorkomt. Dit nu op zichzelf zou. al worden de namen

Daha en Kediri in de Oud-Javaansche bronnen ook voort-

durend door elkaar gebruikt, nog geen bewijs zijn, docb

er is meer. Vooreerst onze inscriptie zelf. Indien de stad

Daha bewesten den Wilis in bet Madioensche lag, zou

bet groote ravijn ergens tegen de Westbelling van dien berg

gezocht moeten worden. En wel is de mogelijkheid niet

uitgesloten, dat onze steen van Kandangan oorspronkelijk

daar ergens gestaan beeft en later versleept is geworden,

doch aangezien die steen volgens verstrekte inlichtingen

enkele jaren geleden eerst uit den grond moet zijn gekomen,

is het toch niet waarschijnlijk. Indien de stad Kediri echter

het oude Daha is geweest, klopt de opgave preeies, daar

Kandangan en de vallei van Kasembon preeies beoosten

die plaats liggen. Een zeer belaugrijk gegeven verschaft'en

ons de Cbineesche kronieken over de expeditie van Kublai

Khan. Reeds de heer Rouffaer wees er in zijn artikel

„Oudste ontdekkingstocliten’' in de Encyclopaedic van Ne-

derlandsch-Indie op, dat die berichten ons bij de plaatsbepa-

ling van Daha uitnemend te pas komen. Het zij ons hier
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vergund de alinea, waarin hij deze quaestie behandelt, over

te nemen (Encycl. IV biz. 383, 2de kolom). Hij scbrijft:

,In de oamiddellijke nabijheid van Hadjapakit, waar

„Toewan”, beter Raden Widjaja (,Tuhan Fidjaja' j, als rebel

tegen zijn vorst, Adji (== Koning) Djaja Katong (, Hadji

Katang ’, biz. 24) van Daha (,Taha"’) in Kediri, de Tartaren

helpt, heeft nu het eerste gevecht plaats met de troepen

van Daha. Na een overwinning mareheert de Chin, krijgsmacht

in 3 divisien gesplitst — volgens Von Molkte ’s stelregel! — op

Daha af, geholpen door ,a map of the country Kalang”

(biz. 26) die R. Widjaja had verschaft. Daar men in 4 dagen

van Madjapahit, d. i. ougeveer Modjokerto, Daha bereikt

en de kern van het leger otider den opperbevelhebber Shih-pi

, ascended the river"’ (biz. 24) — de rechtervleugel onder

Kau Hsing trok om de West, de linkervleuger onder Ike

Mese om de Oost naar Daha — moet : 1". Daha aan of vlak

bij de Brantas gelegen hebben ; 2°. Daha niet hooger stroom-

opwaarts hebben gelegen dan waar nu Kertosono ligt”.

Tot zoover de heer Routfaer, die, zooals men ziet, Daha

ergens in de lmurt van Kertosono wil plaatsen. Het wil

mij echter voorkomen. dat hij een al te gering idee heeft

gehad van de eapaciteiten eu marschvaardigkeid van de

gealheerden bij kuu oprukken van Alajhapahit naar Daha.

Wij zien. dat de Chineesehe troepen op den eersten dag der

(Chineesche) niaand te I'atjekau waren verzameld: daarna

werd een kamp gebouwd, een slag tegen de Javaansche

troepen geleverd, waarbij nicer dan 100 groote schepen

werden buit gemaakt, vervolgeus uiarcheerde het gros van

het leger van Patjekan naar Majhapahit, een afstaud nog

wat grooter dan van Modjokerto naar Kertosono, vervolgens

trok Kau Hsing, natuurlijk van troepen vergezeld, weder

naar Patjekan, ontving daar bericht dat de vijand te

Majhapahit zou arriveereu, trok vervolgens weer naar die

plaats eu was daar den 7den van de maand. Al deze

bewegingen hebben das plants gehad binnen 7 dagen.Wanueer
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men nu leest, dat den 15den het leger van Majhapahit in

3 colonnes optrok en den 19den bij Daha arriveerde, lijkt

het mij niet te gewaagd te veronderstellen, dat zij in die

4 dagen wel verder kunnen zijn gekomen dan Kertosono

en bet niet onwaarschijnlijk is, dat zij Kediri hebben bereikt.

De stad Daha in het Madioensche te plaatsen is echter

totaal uitgesloten. En zelfs wanneer men er op wijst, dat

men via de Solo- en de Madioenrivier in laatstgenoemde

residence zou kunnen geraken, kan daartegen worden aan-

gevoerd, dat men eerstens langs dien weg nog een heel

eind van Daha en Gelang verwijderd blijft, dat zoowel de

naam Patsieh (Patjekan) als Chang-ku (Canggu) en de

nabijheid van Majhapahit duidelijk op de Brantas als

transportweg wijzen en dat wijders volgens de Chineesche

beriehten de kraton van Tumapan (Tumapel) aan den boven-

loop van deze rivier lag, wat eveneens op de Brantas

wijst, die wel niet zelf, maar toch met een van haar bijrivieren

langs Singosari loopt, terwijl een kleine onjuistheid als het

verwarren van de hoofd- met een zijrivier in den bovenloop

den Chineezen, die dit bericht natuurlijk maar van hooren

zeggen hadden, niet ten kwade kan worden geduid en het

bovendien zeer goed mogelijk was, dat in dien tijd de

langs Singosari stroomende rivier als de hoofdstroom werd

aangemerkt.

En ten slotte levert ons het biernavolgende Bubuksah-

verbaal nog een gegeveu, waaruit blijkt, dat Daha (de stad

nl.) niet in het Madioensche, doch in het Kedirische gezocht

moet worden, Als de beide broeders Bubuksah en Gagang

aking tocb den Wilis beklimmen ora daar een kluizenaarsleven

te gaan leiden, zien zij van den top van dien berg de prauwen

op de Bengawan en de markt te Daha. Met de Bengawan

nu wordt, zooals men thans aanneemt, in Oud-Javaansche

geschriften de Brantas bedoeld, zoodat ook uit deze kleine

bijzonderheid in den Bubuksah besloten moet worden, dat

Daha in het Kedirische lag.



Dat trouwens deze residence het centrum is geweest van

het evenzoo genaamde rgk, heeft Dr. N. J. Krom in zijne

Epigrafisehe Aanteeken ingen over dit rijk reeds overtuigend

aangetoond, terwijl er bier nog de aandacbt op kan worden

gevestigd, dat het Mamenang der Javaansche verhalen, de

kraton van Jayabkaya, wellicht terug gevonden wordt in

den naam der tegenwoordig in de desa Goerah op ongeveer 6

paal afstands van Kediri gelegen suikerfabriek Menang.

Gedong Sanga ,

Januari 1917 en Januari 1918.



Verklaring van Basrelief-series

A. De Bubuksah-serie aan het pendapa-terras

te Panataran

DOOR

P. V. VAN STEIN CALLENFELS.

MET MKDKW KUKISCr VAN

RADEN NQ. POERBATJARAKA.
(Met 2 platen)

In zijn bekend artikel: ,IIet gevaarvolle van het ver-

klareu van de relieftableau's aan de oude rumen op Java

te vinden, als men den betrokken tekst niet kent, toegelicht

aan een voorbeeld geuomen nit de schilderijen aan het

pendapa terras te Panataran’’ (Xotulen Bataviaaseh Genoot-

sehap deel XL, aHevering 1, bijlage III), bespreekt wijlen

Dr. J, L. A. Brandes bet vijftal tafereelen, waarover dit

opstel zal handelen, als voIgt

:

,Op deze Iaatsten ziet men, er wordt aangenonien, dat

de gehouwtjes, de woniug en de beide tempeltjes, op 313 *)

nog al naar recht< voorkomende, een grensafbakening, een

kayou vormen, een brullenden tijger zittende tegenover een

man, die ook gezeten is. Ylak daarnaa't ziet men den tijger

op denzelt'den ot op een anderen man toespriugeu, maar,

o wonder, vlak daarnaa't weer, alles loopt naar rechts,

ziet men dien Iaatsten man op den tijger, door een volgeling

gevolgd, wegrijden, en daarop dan een tooneel, waarin men

den tijger mist, dienzeltden man weer met zijn volgeling,

maar voorafgegaan door een mannelijk persoon in groot

ornaat. een gudiV). A lie.- in deze vier talreeltje' beweegt

zich naar reelits, en zij zouden aan het einde van het vierde,

1) SeriPnummpr «lfr phutoV Van Kin-Wr^n,
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aan den reckterkant daarvan dan weer algesloten kunnen

zijn met een kayon of iets dat daarvoor gelden kan en men

als zoodanig kan opvatten. In deze vier tafreeltjes is de

voortgang in die aangegeven ricliting sprekend en duidelijk.

men mag er dan ook wel ait afleiden, dat men in die

rickting te zien en ook te lezen keeft, en onwillekeurig

komt dan bij ons de legende van Matjan-poetik in de ker-

inneriug, die kier in de bewoordingen van de kleine proza

babad van Balambangan, zie Tijdschr. Ind. T. L. en Vk.,

XXXVII, even gerepeteerd wordt.

,»Doch Tawang alun verlaat Bayu tocb. Hij gaat tapa

aan de Z. 0. zijde van den Guuung Raurig, te Pangahbektan.

Reeds na 7 dagen zegt een stem nit de lucht (tan katinga!)

hem, naar het X. 0. te gaan. Hij zal op zijn weg een

witten tijger (matjan putik, sima petak), ontmoeteu, dien

moet hij berijden en waar deze hem zal afzetten, in de

wildernis van Sudyamara, daar moet bij een stad bouwen.

die hij naar dien tijger moet benoeuien. Tawang alun gaat

in de hem aangewezen rickting, ontmoet den tijger. ilie

hem daarop Zuidwaarts draagt, tot bij hem op een gegeven

oogenblik afzet. Op die plek bouwt nu .Tawang alun, na

zijn volk van Bayu te li-bben gekaald, de stad Matjan

putik, waarmede men 5 jaar en 10 maanden bezig is (V),

Na deze wederwaardigkeden regeert hij daar nu als eer.-te

pangeran van Matjan putik"".

„Vergelijkt men dit verbaal m°t de tableaux, dan ziet men

spoedig een groot ondersehetd. De man ol de beide mannen

zitten in linn verblijfplaats, als de tijger tot ben komt,

en men keelt zoo ket idee, dat in het verkaal. dat aan liet

pendapa-terras is afgebeeld. de tijger zieb. na gedaan te

hebben. wat hij moest doen, en z.ieli van de onverschrok-

kenkeid van den hoofdheld overtuigd te hebben. ontpopt heeft,

en gebleken is bijv. Bhatara Diwa te zijn, die den held nu

geleidt, waar hij wezen nn>et en wil. Maar dit alles is gissintr.

en niets dan gissing. men voelt het, zekerheid i' er eerst
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te krijgen, zeker zijn omtrent de interpretatie zal men eerst,

als men het juiste verhaal gevonden heeft en kent”.

Tot zoover Dr. Brandes in het bovenaangehaalde artikel.

Men ziet dat het sticbtingsverhaal van Matjan putih geen

voldoende gegevens levert voor de verklaring onzer basrelief-

serie en al lang stond het dan ook bp mij vast, dat, al

moge dat verhaal wellicht ook gebaseerd zijn op het oorspron-

kelijke Oud-Javaansche, ons in bovenbeschreven paneelen

voorgesteld, wij tot het verkrijgen eener rationeele verklaring

van deze laatste ons naar elders zouden moeten wenden.

Als vanzelt trok daarbij de aandacht het op Bali nog

bekende verhaal van Bubuksah, waarvan bekend is, dat

een witte tijger er eveneens een hoofdrol in vervult. In

de handschriftencollectie van het Bataviaasch Genootschap

was evenwel geen exemplaar van dit verhaal te vinden,

waarom de bemiddeling van de Directie van genoemd Ge-

nootschap werd ingeroepen, teneinde een der exemplaren

van de Universiteitsbibliotheek te Leiden in bruikleen te

mogen ontvangen. De Directie achtte termen aanwezig om

aan mijn verzoek te voldoen en door de welwillendheid van

den Bibliothecaris van bovengenoemde boekerij mochten

wij een drietal MSS., twee op papier en een op palm-

blad, in bruikleen ontvangen. Van deze drie bleek dat

op palmblad den besten tekst te bevatten en van Raden Ng.

Poerbatjaraka, wien hierbij openlijk mijn dank zij betuigd

voor zijne vriendelijke hulpvaardigheid ter zake, mocht

ik een uitgebreide inhoudsopgave ontvangen. Intusschen

bad zich een feit voorgedaau, dat de veronderstelling tot

zekerheid maakte, dat de bedoelde tafereelen den Bubuksah

voorstellen. Bij eene wandeling over het nog in staat van

ontgraving verkeerende tempelterrein van Panataran trof

ik te midden der bij die ontgaving te voorscbijn gekomen

debris een steen aan, die juist bleek te passen in het

basrelief, „waar de tijger op den man toespringt” (zie photo

No. 3). Op dien steen kwam een korte inscriptie voor,
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zooals er aan het pendapa-terras verscheidene worden aan-

getroffen, welke inscriptie, met kalk verduidelijkt, op de

photo goed te zien is, luidende Bubuksah. Want al moge

er feitelijk Bubukusah staan, dat met het suku-teeken onder

aan de k eigenlijk een paton bedoeld is, lijdt wel geen twijfel.

Ondertusschen arriveerden de Leidsche bandschriften en

kon ik met de boven gememoreerde hulp van Raden Ng.

Poerbatjaraka vaststellen, dat de inhoud van het Bubuksah-

verhaal in korte trekken als volgt is:

Twee broeders, Kebo milih en Kebo ngraweg genaamd,

werden, toen zij nog jong waren, door hunne ouders verlaten.

Reeds van hun jeugd af wijdden zij zich aan bespiegelingen,

hetgeen de haat van hunne familieleden tegen hen opwekte,

zoodat men hen wegjoeg. Tevergeefs zochten zij een onder-

komen bij de buren, zoodat zij, daar zij zich niet van elkander

wilden scheiden, besloten weg te trekken. Zij begaven zich

dan ook op weg naar de mandala ngnneng, om de lessen

van de muni’s, de „volmaakte menscben”, te ontvangen.

Zonder opgemerkt te worden gingen zij te middernacbt

heen, trokken langs het Zuiden van den ,onafgemaakten

tempel” (tjandi tantulus) en door de droge rijstvelden van

Kediri. Zij kwamen aan den oever van de Bengawan (Brantas)

en trokken de aandacht van een persoon, die medelijden

met hen kreeg en hun beloofde, dat zij met zijn prauw de

rivier zouden mogen oversteken. Tot groote verbazing en

schrik van dien medelijdenden man echter werd zijn prauw

door de rivier medegesleurd. Hoe de beide jongelingen de

rivier over kwamen, is in het MS. niet duidelijk. Eindelijk

kwamen zij bij een pendapa, waarin zij zich nederzetten,

terwijl de honden hen aanblaften. Zij verzochten om wat

drinkwater. Een heel eind van hen af zat de hyang guru

(bedoeld wordt hier een menschelijke guru, een leermeester

en niet Hyang Guru de oppergod, die later optreedt) met

zijne leerlingen. Deze bemerkte hen en zond een van zijn

volgelingen tot hen om te informeeren, wie tock de beide
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jongens, die ala tweelingen op elkaar geleken, waren. De

knapen gaven de verlangde inlichtingen en zeiden, dat zij

gaarne van den guru onderricht zouden ontvangen om tot

de wetenschap te komen, wat eigenlijk de Groote God is.

Nu volgt een langdradig en onduidelijk gesprek, er op

uitloopende, dat beiden door den guru als leerlingen werden

aangenomen. Tevens werden hunne narnen veranderd, Kebo

milih zou voortaan Gagang aking, Kebo ngraweg Bubuksah

beeten :
); bij deze plechtigkeid brandde men wierook, de

klokken luidden en alle aanwezigen reciteerden mantra’s.

Daarna ging men de buren roepen om een tandakfeest te

vieren, waarbij sterke drank werd gedronken en de gamelan

speelde, o. a. de tjaloeng (wel geschikte voorbereidselen

om de metaphvsika te gaau bestudeeren ! !). Toen de avond

viel, keerden alien huiswaarts. Gagang aking en Bubuksah

bezochten trouw den guru om zijne lessen te volgen en hij

verkondigde bun uitstekende leerstellingen. Nadat zij gebeel

volleerd waren, vroegen zij verlof om den volgenden morgen

te mogen vertrekken, daar zij zich op een berg wilden

afzonderen. De guru raadde hen ecbter aan bun vertrek

nog drie dagen uit te stellen, wijl de volgende dag de

pamaeekandag :i

)
was. Nadat er drie dagen verloopen waren

vertrokken zij. na afscheid genomen te bebben van den

guru, die bun den raad gaf, steeds eendracktig te blijven.

Toen uit de desa Batur de avond viel, namen zij bun
intrek in een bale-dana 4

), die bescbilderd was met den lakon

1) Uagung aking beteekent „dorre stengel”, van een blad of iets

dergelijks. Bubuksah is een verbastering van Bubhuk^ah, dat gevormd
is van hubh ill;-;— ,

den stain van bet desideratief bi) den wortel bhuj—
en beteekent: „Hij wil rnaar door eten'k De eerste naam is zuiver
Javaanseli, de tweede is Sanskrit (Xoot van Poerbntjaraka).

2) Zie Yetli, Java, 2e druk deel IV, biz. 2bU. (nt. v. P.)

3) Zie Kalin. Kalender. Bipir. T. 1.. en Ykk. deel K!i biz. 1 2u. (nt. v. P.)

4) In den Arj. Wiw. zung II str. 2 pada 1 leest men
:
„Alas katernu

sanggraheng tamuy an amalaku javvuli i tanggaling kapat'’, dat is:

In het bosch vindt men een logeergebouw voor de reizigers, die onder
bet loopen [overvallen mochten worden

|
door de regens van de eerste

dagen van |de maand| kapat.” Ylg. Kawi-studien. M. i. wordt met
bale-dana ook een dergelijk gebouw bedoeld. (nt. v. P.)
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met aati zyn vraatzucht te voldoen. Hij beweerde niet te k mi-

lieu leven zonder rijst etc.; zelfs de geringste diersoort was

hem welkom. lioeveel te rneer dan groote dieren. Nooit

eeliter sliep hi] ; dag en nacht giug hij er op uit om dieren,

vGschen euz. te vangen.

Door deze handel wijze werden de beide broeders ten

slotte oueenig. docb beideu hielden zich aan hunne eens

aangenoinen gediag-liju, niettegenstaaude zij elkander in

elleulange disputen (waarin o. a. de liekende Sang liyaug

llavu worth getiteerdi trachtteu te otertuigen. Tenslotte

besloten zij zich er tan te overtuigeu, wie banner het verst

op den weg ter zahgheid geiorderd was, door hunne zielen

van hunne lichamen los te maken l

) eu naar Bhatara Guru

te zenden om uitshiitsel llet autwoord van den god is in

het haudscbrift onbegrijpelijk, dock in elk geval was het

resultant van de reis hunuer zielen nihil, want, nadat deze

weer in tie lichamen terug gekeerd waren, zetten de beide

broeders hun di-puut voort.

Indra wee' er Bhatara Guru op. welk vraagstuk de beide

uieuscheu op aarde bezig liield. waarop de oppergod besloot

ben op de proef te stellen. Hij het den , witten tijger’',

Kalawijaya, roepen eu gelastte hem te onderzoeken of de

beide kluizenaars werkelijk ,tvaga” waren; in dat geval

moest hij ze beide voor den oppergod geleiden, atiders

slechts dengene die tvaga was. Hij kou ben aaiitretfen op

den Wilis.

Finks begat Kalawijaya zich in ziju witte-tijgergedaante

naar Gagang akmg eu vroeg then om wateten, er bijvoegende

dat hij slechts inenselieiivleesch gehruikte Gagang aking,

die blijkbaar teveel aan het leven liecht.te, antwoordde, dat

het de moeite met waard zou ziju hem op te eten, daar

1). lie pt* I’hoon ,
'lie later t)|i wedergeboorte Ken Aii^rnk wordt, lieeft

ditzelfde eeilaan (/ie Paniiaton, bl/ 1. l'egel 1 1 4 j. Ik ben eeliter

nne /(m zcker met, ui tie \ertnling door Braudes van deze plants wel

de jni'te is (noot v. I'oerbatjaraka.l
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liij mager i'ii nitgeteerd wa<. nipt veel iiippv dan vel over

been. Ziin breeder Bulmk-ali echter itip <lik pii \et door

Iipt gnede leventje. (Ifit hi] lpidiip. ilns raadde (lag.mg akmg

den tijger nan hever Bnbuk-ah 0 |> te eten. flour (lit autwoord

iiewpes t-iagang aking nipt werkeljik „tyagii" t*‘ zijn

l)p witte tijger begaf zit h daarop naar Bubnksih. ] )pz'

begroette liem vriendelijk ph vroeg ivat er \au /.iju dieust

was. Dp witte tijger woeg mil wat eten. waarop Bubnksih

hem nlles aaubond. wat Inj liad, zooal- rijst, \ lee-n_h. tuwak.

eiiz., er bijvnegende, dat Inj zicli veidieugde pen tafelgenoot

te liebbeu bij /ljn mnulpai tijen. Dp tijaer zeide eehtei

-leidits menselienvleesch t>* < ten en \ roeg das Bubuksib

mn diens luliaain. Bubnksih -temde top en was oogenbhk-

kelijk bereid opgegeten tp women. Dp witre tijger heiispte

Bubnksih nit. dat liij alb-' /onder onder.-rlicid at. Iietgvi'u

tan pen wiku tiiet pa-tp. Bubnksih \erdedigde zudi met to

zeggen. dat Inj dit joist nii-t ojp'/''t ib-ed en met de hedoeling

dp liietigp wpzpiis, die liij vprmdiprdp. ill eon voigend leven

als hoogeren, zonal* denning-, ninipnggnr.us e. d. te doeii

wpilergeboren worden. '/pit- men-elien zou hi] opeten, wan-

nper iIpzp in zijn strikkeii gvvangen werdeii.

Vpi'di-r \ piv.oi lit Inj den wit ten tijger hem nog ei-u oogenblik

tijd te gunnen, vuor liij werd npL'egeten liij wilde nog even

zijn netteii en strikkeii na/.ii'ii. <d liij inDsrliien n't-, ge\ angeti

had, daar unders de gpvangpn dierpn in de -trikken lang-

zaain zonden Worden doodgpinaididd. Znndia liij dit werk

gpdann had, kon de ruger item opeten,

De tijger ''felndi' in lief nit stel toe. uaaroj, l!uliuk-;ili

bet ho-rli lngnig. Ongeinerkt. liep de tijger \nornit mil in

pen der stnkken een dwerg \ast le maken, dien Inj oiidertveg

gpvondcn had

foi'ii 1 >u l >u k ~:i i i m hit brisi-li kwani. -ulirok luj, ziende dat

er pen dwerg in een zijiht stnkken z.it, Hij had eehter

de overtmglllg, dill de gndlield lli'Ill lui'ldiior op ill* proid

wilde M el leu . 1 1 ij liesloot dan ook \an zijn gedrag-dijn niet at
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ft- wijkeii eii n;m., met tie ”evani>vu bee-ten. ook liet dweroje

mede naar lulls. In zipi nederzettms; teni”- gekomen. trot

1 1

1

j
dtiar ilen witten tij^er reed- nan ell \r -ey lie, a veriof.de

eevaiiueii dieren eer.st te nioyyu lieividen en opeten. bit werd

lieu, tueoe-taan. waarna ltij * 1 e dieren en ouk liet dweroje

opat. zouder er let- inn over t,- laten Daarnu “ini' hij zieli

lvunoen. kieedde en p trhimeer'te ziek en imod zieh torn

den liju'tr aim. baardoor bewees loj reeds te /ljn opovo-aau

ill de fjodheid. Miet.s \an liet vere'ankehjke. hemel muhaarde.

bestond meer \ our liem. be uitte tij.uer iu> uiterst verba. isd

'•u kou er met toe komeu Liubulwih 0(1 te eteii Hij ivie

er van o\eitui”d, dut deze nu werkeli] k t\a”.i \\e-. Keliter

-telde llij zicli met de/.e proi-t line uief tewedeU. ill] deed

diis. abof luj l’.iibiik
:
aii wil.ie \ i.rsliiid*m. -piomf woesi

on liem toe, brulde. lift ziju t.o.deu en klanwen zieli;

1 >llbl|k-'tli ei-ilter illeel /.Kll/.elf -lee, I- nrlijk. Toon alle poo 1 11 -

e-en uni Hubuk-oili aan In-t wankeleii te invngen \ rueliteloo.-

bleken. bekeiide de witte tijoer dat luj iuderdaad door

den i ijijiei’o'od oe/.olnlen wan mil hem op de proof te stellen.

Iii liet hambehriti is nu w aar<eliijnli)k , en liiaat. dual

op eens (fa^'aiie akin” .-prekonde wordt iii£j<*\oerd Hij vrnaot

nl. aan Kubuksah liem overal te mooen vereezellen, waarin

Bubiik-ali toestemt. De rije'er /eide mi, dat Hawaii”

ilkilio (lie ombte del- lieitle brooders) ill dell vervolo-e al-

de Jol)o’~t(> 7,011 besrliouwd Worden, teitellj k dll.-' oedooradeord

weril. llij liet nu Biibuk-uli o|i zijn ru” zitten, terwijl

Hawaii” akin” zicli met eeu mitidere plants moest tevredeii

'tellen en zicli iian den -tanrr uioelit vastliomlen. Zoo

braellt llij lieu heuieluaurts. Da-ir aail”ekometl b'tple de

lljifer /ijn w lideliee-tmie'eiliiante at en mini /.ijn wodon-

wcstalte weder aan. Zoo maaktcn /.ij liuiine opwaeh-

tiri” luj Bhatara Hum Kaiawijaya wee-- er op, dat

l!ubuk
:ah wotomid had. werkelijk t\aoa te /.ijn. daar hj

onmiddellijk liereid was /.icii op te ollereu. terwijl

Hawaii” akin,”' een sen i|nl]eili”e was, du d.u-lit door vnnne
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hiiadelingen en het vasthouden ;ian de voorseliritten alleen

er wel te zullen kornen, vergetende dat vroomheid van buiten.

zander zijn hart tevens rein te malum, tot niet- leidt.

Juist toeu zij hnnne opwachting kwanien muken. htelden

ile goden raadsvergadering. Behai ve Biiatara (turn uaren

ook de andere goden. zonal' Maliadewa, Brahma, Wimiii,

Vania, levara, etc. aamvezig. terwijl de Bhagavan I’anarikaii

(de seoretaris del' goden) er was met het boek, waarin alles

omtreiit booze en goede kluizenaars opgeteekend staat.

Op voorstel van Brahma werd uu aan Bubuksah de

hoogste hemel toegekeud als belooniug. terwijl llagany

akiug voor zijn vroomheid ook in den hemel werd opgenomeu

en al de geuietmgen nioeht suiaken, doth van alle genoegeii'

sleehts eeu klein deel zou krijgen.

Llit is een kort over/.icht van den Bubuksah. (hi' uu tot

de in den aanhef bedoelde paneeleu van het pendapa-terra'

te Panataran wendende, zien wij op photo No 1 de beide

broeders in de bale hunner kluizenarij op den Wilis aan her

disputeeren. Ihiidelijk zijn van elkaar te ondersclieiden de

dikke, weldoorvoede Bubuksah met opgeniaakten en verzorg-

den haartooi (links) en de magere nitgeteeide (tagang akiny,

met slordig loshangende haren Ireehts). Het volgende

paneel brengt, den witten tijger ten tooneele en wel m
yesprek met Gagang akitig, kenbaar aan zijn loshangende

haren, terwijl photo No. 3 ons denzelfdeu tijger laat zien.

brulleude, klauwen eu tanden latende zien, lossprmgetid up

den dikkeu Bubuksah. out te tracliteu Item vrees iu te boeze-

meti. Boven dit paneel komt het vroeger vertnelde npschriftp*

voor. Het volgende tafereel laat ons dan den tijger /.ten.

heinelwaarts ijlend, met den dikken Bubuksah op den rug.

terwijl de magere (iagang aking aan zijn staart hangt. terwi|l

op het vijtile en laatste paneel de/.er ,'erie de \mte tijger

zijn godengedaante weder heett aangenomen en Bubuksah

en Gagang aking voor Biiatara Guru zal -jeleiden.

Zijn hiermede de bedoelde 5 paneeleu aan het pendapa-
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Tot /.(lover lit' heel' V;lii Kerde. Men /let. d.lt lie Petlailda

I'lwa tfelit el eelijk i.- .tan den van "tib eii nine -pir/ei

i e\ euden < mgang akuig. terwijl Hi—ehen deu Pedamla Hudilha

en Huhuk^ah peite tretfende overeenkoni-r i-, die ztdt.-,

/Dover gaat. flat hi- deii meii'ilieii dooden en eten. wamteer

die m hu one -drikken k..men.

I )a.tr het iiendajia-terras van Panataran nit I 2 ‘.'d dag-

teekenr, geett dlt oils Weder cell hewi]- !i- ir, e.*r Yiinr de

tredende overeeiik'an-t tus-eheii het Bail van heden ea her

nude Java.

1 >oeli heli, live dit, geett hid !hi h'lknih-haiM-elintf on-

nog enkele k lei M Igliede'i, Wanrop i|e aalldacht ge\ eutlgd

dealt te Worden \ooreeisr dan de Ille.iedeelino- vail (li

i or.-dei iiiLT van ver.-i Inlletide gebtnnven en temp, P A,m

d ’ll tem pel. dlea d 1 * b'-ide brot-iler- oj, den r
>p \hii den

W ill^ \ (
> deli k wain . t».-l..ilv ** de me oiibeketme laKon J.iniur

u wan a, ook vooi de no nailing door lie /.even iivinphei:

uannnede hlijkha.ir m doeid worth op den Mnitninga. dn-

1 '.a oid, eehnukr t- hii de vei-'fienng der riandi >ueiaw,,ini.

1 oempang 1-11 Kedaton I >oeh mr,oe— anter i- lie) oeoeven.

dat de iiale-'lana m (let le.-rli a. liter Batin- ver>ien| un-

met Ind verliaal Snihiniala. waann Sahadeua de'godm llurgn

verlo-it fan de \ ervloel. llig \an ( Ufa. die ha.ir een bno/.i -

U ee-t eng e-ta I te hail gi gev n lie ping-re omler/oekniger.

uaarover ik hinneu kind een en ,uid<a' hoop te piiiihceecai

'""Idien in ij toeli a I II get dat d'-/,e Ink-on nioikomt aan

T|iindi Tedaa.ingi en teven- m de ha.-nd let'- van de

"lldheden te >ne|.oeh op den l.awoe

Kii een lierdi t"ll. u,iaro|) ,11 nriiat.d met inline |o, all-e,

lino van li.-t nude I lain; fin mi]ii anil . I _ I )i- It.-, 1

1
ptic v; t n

Kai.dangun") de aandailn mag g.oeiigd V\ot,ieii i.-, dal

\an den Will- mt de Hiarkt te 1 »aha Te /i,m \\a- tael ,|e plan
"en. die op de It, ngauaii uhtimi Waar n u u 1 1 den i

' n a rat on
' u ilen Xagarakrragama, g,-li]k ml -ommigv oorkondiai, hlnki

tat nun de Bingawai, -tied- ,|, Idaiiim- | (( .,|,„ |,, ,
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tlr/.e plaats m. i. ecu hew i]S te meer voor mijne veronder-

stilliug. dat Lhiliu gelegen war, op dezell'te plants als lu-t

hedeudautf-elie Kedin.

iJtdoiifj-Sunjn. 3 Juh l'.UT

B. De Basreliefs aan het Tweede Terras van

Tjandi Toempang (Djago)

Met een plattegronrl.

Uat her nan eon geleerde als wijlen Ur. Braudes niet is

mogeii gelttkkeii in de hekende nioiii.grapliie over Tjandi

I'jayo eene vevklarmg te nexvn van het overgroote deel

der hasreliet's aan dien temp-d, is het hesre bewijs voor

de moeilijkheden. die aan die verklaring in den w eg staan.

Nu 1 k , dank zij de vvehvilb-nde niedewerkmg van deU.H.

Ur X. J. Kroni. Ur. II. H. .hmiboll eti Id. Ng Foerba-

tjaraka er m geslaagd ben een groor deel dezer basreliets

tereeht te bivngen. Idijkr de voornaanisre moeilijkheid teliggen

in de oogensidiijiiliike noin lialatiee. waarmede de beeldhou-

"er.-- bij het aanbreiigen dier hasreliet's te werk zijn gegaan.

XooaK bekeml mag worden \ erondersteld, iieett Braudes in

zijlie bovonbedoelde moiioe rapine reeds aaiigetoond, dat op

het trapstnk van het eerste terras labels en verhalen nit

den Tautri zijn afgebeeld. welke verhalen beginnen op

net midden van her voorstuk en \an daar mt op de lin-

kerlndtt van het trapstnk van reelits naar links en op de

ree hterlielt'f \an links naar reelits loopen. < )ok heet'r hij er de

aand.ielit op n,.\ estigd, dat aan het detain terras de Arjunawi-

walta \oorkomt, /under eeliter preetes te kunneii aangeven,

waar dir \erhaal begin t en eveneens in dubio verkeeretide.

mi welke rieliting de loop der handeling te zoeken is.

Bn verder stelde hij Mist, dat op het tempelliehaam zelt
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emi heel eind oter dt‘

-j fid

zonal' ook Brando-. reeds iipnierktc,

zuidelijke hinge /.ijilc un hot terra- doorloopt-u

Dp tlr iiuordi-iijiu- lii'ltr, van punt 1 tot punt />. ziet men

/,•• ei-hter eniihg>n lip ili.|] hook naa-t het stuk mot hot

.vuNcho pioliol', do- tlaar. waar l.uj minder gecompheeerde

houwwoi'kon 1 1 *' tiapuithouw bogint Wei tuunde Bi.indos

iu zijno monooi aphie reeds aan. dat hot onderste tortus

van ilon omoniijkon loronhouw reeds zou eimligon brj

ilon oijsfelijk \an punt o ee)egen in-prong. doch do beel 1
-

lnmwers. die do panoo|on aanbraehten, hebben zioh blijkbaar

gerieht naar do aanwozigheid van do .vaisclie prolielstukken’ .

W anneer wij on- aan nunno opvatting houdeu eu dus aanne-

nien, dat eerst hij B hot In-Imam van hot eigeuiijke terra-

etudigt on do trapuitbotiw hegiut, dan zion wi], dat dit gelf-el

overeenkomt mot de plaatsiug van do Kmiijarakarnu-basreliefs.

die, bij hook A beginneiide on op dit terras tot 1) doorlon-

pende, dus evem-en- liij punt d ophoudon. Hetzelfde doet zioh

voor bij don bongo) van hot twoede terras, waar do Kunjara-

karna-legende eon aanvang nooint bij hook dus bij don

hook die nok bier naast hot . vaUolio protiel--tuk’’ gologon

is, on waur.-udiijulijk lieofr dnorgolnopeu tot d, den Zttid-

oost hook van hot gebouw

Do ba-rohel'-erie aan don teerling van hot tweedo terra-

1

1

et*m t oon aanvang hij hook B. .op hot oog", zooaU roods

vermeld is, ninltlen m do Znidzijde. Bij nudere besehou-

wmg van don plattegrond zal oi-htor hlijken, dat juist doze

hook K. volgons Brandos hot liookpunt is van het

eigeuiijke liolmam tan hot twoede terras on dat do

liasrehofs ton \\ esten van dozen hook op den voorsprong

zijn aangebraoht.

Dok aan hot ilordo terras, waar, y.nnal- ik elders zal

lieredeneeren, het verliaal Inj l
1
’ oon aanvang neemt, blijkt

dit punt oon oigenlijke hook van den tempel te /.ijn.

Hesiimeerende koinen wij dus tot ile eonelusio. dat de heeld-

houwers aan het eerste on aan don beugel tan het twoede
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t'-iras tie lioeken uaast de , valselie protiel-'tukkeii" ale

.tain angspunten der basreliet'-serios bebben gekozen, tenvijl

nan lie hooeer ye] eye n bouwdeelei) be ware lioekeii a Is

zoodaniy in aanmerkiny zijn nebraeht Waarom zij bi] bet

kiezen ilier hoeken zoo w lllekeuriy zijn te werk aeyaan.

zal wel altijd een ruadsel blijven.

Alvoreiis nu over te yuan tot de verklariuy der ba-reliet'

lull bet tweede terras, dient voor de duidelijkheid eu om
eukele vroeyer door nnj yeopperde yis.sinyeu te verbeteren,

tie kurte yescdiiedeni' van lnt vinden der verklarinyen

\ooraf te yuan.

A Is Bijlaye AA bij her ver.slay van den Oudlietd-

kuudiyen Dieii't over I 'Jib kail men van in ij m* iiand

een mededeeliuy aantreft'-u over de ba-relietk van 1'jaudl

I'iano. wsuirbij word vaMyie-teld, dat aan dir tweede terras

Iwaanan I)r. Braudes vemmlerstolde. dat bet niNsi limn lien

Kama keliny /oil lllintreen-n), de tiouron der Pandawu’s

voorkomen. terwijl lk de nvemuymy Innl yekieyen, dat aan

beiile tempels het/.eltde \erlia.il was vooryesteld. Hierlni

dient in bet ooy te worden yeboinlen, dat tiientertijil de

basrelnds nil) Toetnpany dik under lnd inns z.aten en bijna

nnlierkenbaar wan-n. joist op de jdaar-en, waar bet \nor-

naintdijk op aan kwani Idiardoor nmest men atyaan op di

pboto’s in Braudes' nnmuyrapliie, dm, zonal' later zmi

idijken. door bet eiyensinrdiye invasion van bet Indir al-

anderszni' op soinmiye pnnteii aanleiduiy tot verytssinyen

I. milieu yeven,

X.idat de basivliel' van Toempany door den (bidlienl-

kundiyen llieint vat. bun niO'dek wafett bev npl, vnd dan

"ok al iladelpk op. dat een van de vnnniaamste punten van

osereenkomst tiiS'idien Toempaim en '! oyawnnui, n|. bet

\ e|*\ loeken ot bediviyen van een J.I ,n~i - door een \ rntnve

ii|ken boozen yee-t. moest venalleti, daar die vnmvveliiki

iioir/e yee-t op Ti H* Hi patty noell booze nee-t. m« li \rouweli|k

t <lffk te zijn, duel) lnteoeiideel eett priti' n| \oi-t moe.'t



voorstellm. Pe vrrsuhillrn tiissrhrn Tormpantr rn Tro-awansn,

i!ii‘ rceils in dr Imvcn aamjrhaaldr Hijlujjr AA. Oudlirid-

kimdi" \ rrslaif 1 i > 1 o . warm vastorsfrld, woiinen daardnor

aan hefrrknn-. ph lift word /..-IP iunvaarstliijiiliik, dat

bridr tmipeh on- dr/elt'dr ppisodr in brrld zoiulen or\rn.

llpt onderzopk iiaar d<* brtrrkmis dm basivlirfs van

i'ormpainj moc4 dus in rum andrrr rirhtiny wordrn voort-

orzrt. Daarbij v i
<

* l dr uaudni lit op dr panrrlm. dir aan dr vm-

vlnrkiiujssepDP vourafifaan rn dir m op volt/rn. Nairn

-

kroner -tiidir brailit aan lirt licht.dat op dr \ooratVaandr

hasrrlirfs warm vuoroestrld Yudhhthira rn Arjuna, in rru

ppndapa zittrndr teornovrr tiw vorsfelijkr pprsntipn, waur-

van dr vnor^tr r,*n fafrltir omver dnwt. Pit wrrs op dr

brkrndr ppisudp nit het M

.

1 1 1 ft 1 >

1

1 ilra rn. waar 't tidii i~tliira rn

Purvodhami om lirt rijk doblielm rn dr i’imdawa’s door

hr t \uheli sprlrn \ an k'akum allr- vrrlir/rn. him rijk, zirii

/rli rn iiunnr rrht<rriiootr Pranpadi. Dr Kniiruwa Piirrasnua

ail daarop Dratipadl brnadrrrn rn rtikt iiaar den tapili id.

dnrdi door de linlp van dr eodrn komt rr ondrr lift afepruktr

klredinirstnk trlkrns pph niruw tr vonrschijn. Pit klopt nu

wondrnvrl nipt dr /ooifrnaaindp vprvlorkingssii'nr, waarluj

dr vrororr voor een vrouwrlijkm hoo/rn errsf erhoinlrii prim

pen dork in dr hand lioildt. Zonal- hrkrlid I-, Pindijjt dr/P

ppisodr in lirt Maliabharuta hirrmrdr. dat dr I’andawa'- 1 2 jaar

ill hallino-sidiap lllortm eaan rn lift loilr ouvilidbaar lliortrn

hlijvm, waarna zij, /no zij daarin -laern, dr rijksheltt, dir

him torkolllt. /Illlrll krijorll. Zij hro'rvrn zirh dan ook

vmnr/.rld \.ni Pranpadi iiaar lirt ho-rh rn krijern daar hr/ork

van W\asa. dir Arjuna aanraadt rrn |aar laiiiT rrn kluizrnaars-

Irven tr oiian lenlrn op dm lndrakila. tmrindr dr eoddrljkr

'vaprns tr krijorii. dir ill drn pindstripl om lirt rijk noodle

'/.ullrii zijn. Arjuna volu'l dr/m mad oji rn belrrlr op drn ln-

drakila dr avonturrii. dir hr-< lirrvni zipi m drn Mintaruoa.

1 rrttrnd mi is lirt. dat aan Tomipane, na dr srrtir tnssolirn

Pranpadi ru i hirciisana. rrrsteriioemdr met dr 5 I'andawa s
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m liter elkaar loopende zijn voorgesteld en dat daarop een

ontnieetuio' volet van de/,e per-onen met een hediuen klili-

zeiiaar, kenbaar aan den haartoni, terw ijl. zooals reeds Brau-

de', had \ a-'tifasreld. aan liet volj'ende ot derde terras, de

Mmtaraua m heeld is uebrarlit. < )o|, in de detail- was er

vvel een en under op te liit-rken, dat aandunlde. dat wij oil

den eoeden weir unren. znii n.a. dat I tranpadi was voor-

LM'steld met lo-haneend haar. vvat ueheel overeen -tenit uiet

lief 111 hid Mahahhara'a vernielde hut dat zij een ped

aHeeile, haar haren met te znllen opinakmi, vi'idr /ij die in

het hloeil d'-r Kaiiravva's eevvas-ehen had.

I )e avnnturen ei liter, die Ariuna na zij n at'seheid van

Wvasa. dii- n|i zijn tneht naar den lialrnhihi heetf. en die

ite'eheeld -taan up de Onst-eii de Nuurd/.ijde van lief tvveede

terras, ue/en er up, dal het Mahahh.irata mis met verder

/till klllineii lulpeii ell dal er oe/.nelit llluest Uurdeli natir

een davaan-ihe kakawin. die dil uiiderwerp beliniidrlt.

I ntiiS'i hen had de invent;in- d .

• r MS's v an het Kuninklijk

In-titiiiit vnor l ard- hand- en \ ulkeiil unde, upoemaakt

tlniir I > r . II. II. -lut n hi ill . en vvaarin een liaud-i hi itt vermeld

staat. dat in Ind eer-te deel n.a led dunhelen der Pniidawa'-

hehatnielt, oev ideal door den Mmtaraifa, nme l treoeven oni bet

onderzoek vourt te /eft en. [let in den .lav a,i n-eheii alinunak

van tie tirina Bunino eemee |,mn oeleih'ii ver-ehenen ver-

liaal . Peinlavva dadoe". .her duhiii len dm PandawaV,

eeleek Zoo -prekeltd op het Mah.ihha ral ,i. dat 'll Wll iekeuri”'

de oeihn life oprees. hler lied model'll lnaak-e| fe linen te

hi'hhen. Kiditi-r. lot verdere na-por nui'ii vverd vvel degelijk

een davaan-ihe lakon. dit uiiderwerp l.eli.iiidelend, aansje-

trotten.

t huiert u-seheii had ik mi] tut hr \ ,| l\ rum new eml met

Ver/uek nil! min diriiiifen. 'd ie-in vva 1

1

n h r e. n <>nd-. lav aansehe

kakawin hekend wa-. die led duliheien dm- Pandawa's en

den T.iehf van \riuna n,.ar dmi Indrakila hehatnlelr.

he heer Krom wa- /••<< vriendehik nip te heriehten, dat
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hij zioli ter '/.ak i‘ tot Dr. Juuihull liad giwond. die ln'in

hud iiiedooedeeld. iliit welliclit do I Tirtlmi uj n;t in aan-

merking kon koinen. daar doze mot hid dnhheUpol to^iiii.

on met hot verkrijgeii dor onddelijho \i;ijioiioii dom Arpma

nu ooti liinr klnizoiKiiir-ii hap op don [ndrakila, niidigl. Nu

wuron w ij d us eindolijk op don gooden "eg on oono, mi|

doni Kiiden Xg. Pnerhat |iu aka \ oi-xf rokto paraphrase inn

foot on hodooldo ( )ud-.hi\ iuuiM Ik* kakauri. wolke p.iniphruso

nion ills hijlage liiornohtor kun uantrollon. hr.n lit on- do

Vulledtgo oploxsing.

Hon kori o\or/nlit um don mhoud '.in don I’.u lha\a|ii:i.

gohii'i'ord op moorgonnoindo puiuplirii'O van It Ng I’uoi-

hatjaraka mono nior u.m do hoxpiokmg dor hu-c Ind- \ o u .

1

1

gitati.

Door hot doh hols pol on hot vaN< It xpi |on dun

1

1 »i| uni do l\o-

. an a - ' or] lost d ud him 1 1 ii a /
1

1 n gehoele ho/i t I to pnii'ox ! >rau-

pudi .'ordr diiiirop d(ior t. iikun van ha.u tupili hi loohl on ni|

hot hunt gegrepon, waarop /.i| oert, d:t met u odor to /.ulloii

ophiridon. al'oroil' hot gnu a "<• 1 1
> • 1 1

|o h> hholi 111 hot hloo.i

Dnrvodhiiiia. Do I

1

iiinlau a'x ina Io n -n h gorioil mn \ lo.i

12 )iar in hailing siduij ti- (i;uin (/.mg II) Do Panda 'va‘>

ben iiidslagoii. wat hot on ho'hiiton to 11 'Intro ooli

klni/.onaarxlovoi, to gaari lonh-n. d’ljdoii' iiin.no ho r.iinl'lagiii-

noil komt \\ idura h*'ii IJp/ookoll. tor« l|l (ink do rm D in mi ' a

' or a hij m . Hot iV' ulfa.i:r i'. dat nion h.-'liiit A I'liina hoot.

to laton doon oji don Indrakila, toi u 1)1 ill) hij * Ion hoiligon

D" aipfnairi oinlor;rn hi in not gaaii out \ ang -n (Xang 1 1 1 — 1 X

oor--to llollt). Als Imt nmr*£« n n* •"nrdon i'. not •nit Arpma

at -I.dudd van zijn fannlio mu /i ;n roi' naiii d o k Ini' 'an

Dwaipavana aan ti • Villlgoii. Van /lin iimodor h 1

1

n 1 1
i nitvaiig

t

lt*.l oo*i del-ten, rorwij! 1 traupadi u "t umiilo on i •on xonduli

mu!InDIhIh. t»Hll /t*<r r*m\ D ii'i ii voor hoin mt'pri'okl l/aiig IX

tv. 0’odo dec]). Arpma tivkt \'oo_ ilnoi ro m 1 1 aaio '’rokotl oil

komr toii'lotto hij ‘**11 Indohjko klm/oiiani (/amg X - X 1 1 1

1

Sch "iino klui/.on.iarxiiio i'jo.x. dio vro*-^vr Ill'tol' Mill



ilen kratcm waivn ?eweest, verwelkomen hem en vra?en hem

waar hi] heen?aat Hi] deelt haar het duel van zijn toelit uiede

en verzoekt haar hem nil m te lichten. line de kluizenaar ln-et

en we Ik worn! het is, waar hij verhlijt houdt. De meisp -

deelen hem tnede. dat het worn! YVaunwut! heet eu de

kluizenaar Mahavaui, een uewezen knninkhjk umbteuaar,

die zieh aD kluizenaar had tent? ?etrokken Een der vrouwen.

op Arjuna verliet’d ?eworden, verber?t zieh jjeilurer.de dit

oe-[irek aiditer een pilnar. De vrouwen hrensjen Arjuna

vervo]?ens naar den kluizenaar, die hem vnendelijk <>titv:iu?t.

hem op sirih en verscdnllende vruehten onthaalt en hem

vraasjt, wat zijn plannen zijn (/an? XI\). llijzelt was

no? sleehts een jaav kluizenaar ?ewee-d en daeht. dat Arjuna

hem kwam bezoeken. waarop deze eehter antwoordt, dat

1 1
1 j

op we? i,' naar de kluis van Dwaipavana en daarnu

op den Indrakila hoete zal ?aau doeti Na een lan?dunu

onderhoud valt de naeht en be?even alien zieh ter rus'e

(/an? XV en XVI). Arjuna kan eehter den slaap niet vatten,

daar hij li?t na te denken over de moeilijkheden, die hem

te waeliten staan eu over de familieleilen, die hij heetr

at:hter?elaten. de nuddernaeht staat het sehoone kluize-

naar jiiieisje, dat op hem verlield was ?eworden, op en he?ee|r

zieh naar het paviljoen. waar Arjuna verhlijt houdt. onbe-

vreesd vimr wat de menselien van Iniar ze??en zullen Door

lietiie ?edreven biedt zi] zieh aau Arjuna aan, doeli deze,

met het One op de door hem te volblvn?en lioetedoeiun?. Wi 1-

?ert hare ?un-ten te aanvaarden en veruijt haar haar ?edra?.

dat voor een vroiiw in een klui/.enarii met past, /ij krij?t

heromv en vraa?t weenende under het maken van een sent hah

oin ver?itfenis, waarop zij zieh verwijdert AD de mor?en

aanbreekt, be?eeit Arjuna zieh naar Imiten um zieh te wassehen

eu zijn ?odsdienstpliehten te verviillen (/an? XVII XIX .

Xa van den kluizenaar atsehenl te hehben jjenomen, lie?eetr

hij zieh weder op we?, waarhij hij een liefelijk meer pas-

seert t/an? XX). Als hij eeni?eti tijd onderwe? is, hreekt er
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een hevig onweder los, vergezeld van plasregeDS. In den aanvang

laat Arjuna zich niet afschrikken, hij vervolgt zijn tocht en

gebruikt een senteblad als regenseherm. Ten slotte wordt de

regen al te hevig, zoodat Arjuna onder een groote waringin

hurkt om te sehuilen, zich wikkelend in de deken. die zijn

moeder hem bij het afscheid gegeven had (Zang XXI-XXII).

Als het onweder voorbij is, begeeft Arjuna zich weder

op weg. Eindelijk valt de avond, doch Arjuna laat zich niet

afschrikken en vervolgt zijn tocht dwars door het bosc-h.

Dra komt nu de maan op en overgiet alles met haar

spookac-htig licht, De boomen teekenen zich tegen den

helderen hemel af als wajangs op het scherm. Een groote

waringin langs den weg hangt vol met kalongs, terwijl een

zware randoe alas (wilde kapokboom), wiens takken door

den wind in beweging worden gebraeht, een dansende

reus gelijkt, waarbij de slingerplanten, die tegen hem op-

klimmen, zijn kleedingstukken schijnen (Zang XXIII-XXIV).

Eindelijk bemerkt Arjuna in het midden van het bosch

een geweldige, tot den hemel reikende liehtzuil, doorklietd

door bliksemschichten. Dit blijkt de glans te zijn van de

besehermgodin van den kraton, Dewl CrI. die den kraton

verlaten had, toen Yudhisthira van zijn plicht was afgewekeu

door zich over te geven aan het dobbelspel. Arjuna roept

haar aan onder het maken van een eerbiedige sembah. Zij

spreekt Arjuna moed in en belooft hem, weder als bescherm-

godin naar den kraton te zullen terugkeeren, zoodra hij

zijn boetedoeniug lieeft volbracht. Ook voorspelt zij hem
dat hij van (jiwa als kirata een goddelijk wapen zal ver-

krijgen. Daarop verdwijnt zij in de lucht, terwijl Arjuna

haar onder het’ maken van een sembah eerbiedig nastaart.

Daarna zet hij zijn reis voort, en bereikt den oever van

een groot meer, joist als de zon opkomt (Zang XXV-XXVII).
Het water van het meer is zeer helder en een rots springt

er in vooruit, die op een knielenden olifant gelijkt.

Aan de overzijde van het meer ziet Arjuna den liefdegod

Tijdschr. t. Ind. T.-, L.- en Yk., deel LYIII, afl. 5. 3
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Kama met zijne gemalin Rati zich vermeien, terwijl hun

gevolg uit de schoonste kemelnympken bestaat. Arjuna

bespiedt hen geruimen tijd van achter een boom en ziet

met bewondering naar het doen en laten der widyadhari’s,

waarvan enkele, met wungubloemen als zoDneschermen, om

het kardst loopen om bloemen te plnkken, terwijl andere

zich den haarwrong los maken en het loshangende haar

met bloemen sieren. Onder het spelen der nymphen hebben

Kama en Rati zieh op een grooten steen neergevleid

(Zaug XXYIII-XXIX).

Arjuna, besloten den god raad te vrageD, komt nu te

voorschiju en maakt bij Kama zijne opwachting. Deze

ontvangt hem vriendelijk, deelt hem mede, hoe de route

naar de kluizeuarij van Dwaipayana en den Indraklla loopt,

en voorspelt hem verschillende dingen. Na hem nog ver-

schillende vermaningen te hebben gegeven, keert Kama

naar den hemel terug, Arjuna bedroel'd achter latende

(Zang XXX-XXX1II).

Na het vertrek van Kama, komen er diehte wolkgevaarten

opdoemen, terwijl het water van het meer in hevige beroering

geraakt. Dit is een voorteeken van het verschijneu der

piyaea’s, aan het lioofd waarvan de reus Nalamala staat,

die dan ook weldra uit het meer opduikt. De reus krijgt

Arjuna in het oog en denkende dat het Indra, de erfvijand

der booze geesten is, begint bij hem uit te dagen. Weldra

geraken beiden in gevecht, gebruik makende van goddelijke

wapeuen. (ieen van beiden wint echter, waarop Arjuna,

door samadhi, de gedaante van Mahadewa aanneemt. De reus,

bevreesd geworden, trekt zich mi terug met de bedreiging,

later toc-h wel wraak te zullen nemen (Zang XXXIY-XXXVI).
Na bet verdwijnen van den reus, zet Arjuna zijn tocht

voort. Hij baadt zich in een beek met f’riscli water en voedc

zich met de vruckten van een doerianboom, dien bij lungs

den weg aantreft. Tenslotte ziet hij in de verte eeu kluizenarij

liggen en ontmoet den kluizenaar, die hem mededeelc,
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dat dit nu de kluizenarij van Qrl Dwaipayana is. Verheugd

voorloopig zijn doel bereikt te bebben, maakt hij zijn op-

wachting bij den rsi. Deze geeft bem het verlangde onderricht

en nog veel goeden raad, bem tevens toekomstigen voorspoed

voor de Pandawa’s voorspellende (Zang XXXVII-XLIII).

Verheugd en tevreden neemt Arjuna daarna afscheid en

begint de bestijging van den Iudraklla. Op den top aange-

komen leeft hij daar een jaar als boeteling en ontvangt

ten slotte van Mahadewa in de gedaante van een kirata, het

goddelijke wapen, dat hij begeerde (Zang XLIV).

Xa dit korte overzicht kunnen wij nu eindelijk overgaan

tot de beschouwing van de basreliefs zelf aan de hand van

de photo’s in de reeds meergemelde monographic en wel van

de nummers 127— 162 en 163— 172, waarbij evenwel in aan-

merking moet worden genomen, dat. evenals bij de andere

verhalen van dezeu tempe], bij welks bouw men zich

niet om de pradaksina bekommerd heeft, de photo’s om

zoo te zeggen tegen den draad in zijn genomen, zoudat tie

juiste volgorde, waarin zij tot goed verstaud van de gesebie-

denis beschouwd moeten worden, deze is: van No. 162 terug-

gaande tot No. 127 en daarna van No. 172 terug-

gaande tot No. 163.

Op No. 162 en 161 dan zien wij een pendapa in h-t

paleis der Korawa's te Hastinapura, waarin gezeten zijn

van links naar rechts Duryodhana, (,'akuni het speeltafeltje

oniver werpend (hier wellicht al een sehaakbord, daar in

de latere Javaansehe verhalen het dobbelen is veranderd

in een schaakpartij), Yudhisthira en Arjuna. Buiten de

pendapa bevinden zicli aehter Duryodhana 3 prinsen der

Korawa’s en aehter Arjuna Blnma, Nakula en Saliadewa,

de laatste op photo No. 160. Ouder de pendapa zitten twee

panakawans der Pandawa's en tivee der Korawa's, die zieh

op voorbeeld bunner meesters, eveneens met dobbelen bezig

schijnen te houden en wel met bet bekeude , morra”.

Photo 150 geeft ons dan de reeds boven besproken scene,



waarbij (j'akuni het kleed van Draupadi afrukt. De haar-

wrong tier prinses is in den strijd reeds los gegaan en zi)

wordt in verband met haar eed op de volgende basveliet's

dan ook steeds met loshangend haar afgebeeld. De recliter-

helft van deze photo en de linkerhelft van No. 158 stellen

dan voor, hoe Draupadi, nadat (jakuni van haar heeft afge-

laten. vergezeld van KuutI zieh naar buiten begeeft, terwijl

158 rerhts en 157 links de I’andawa’s laten zien, den kraton

verlatende om zieh voor 12 jaar in ballingsehap te begeven.

Yoorop gaat Draupadi met lo.-hangende haren, gevoigd

door Knnti, Yudhbthira, llhima. Arjuna, Nakula en Salia-

devva. I let volgende pan-ad, de rechterhelft van No. 157

en de linkerdito van 150 vormeude, vertoont otis dan

hoe Widura en Dlminya reeds bij de Paudawa’s zijn

aangekomen, en met hen be-prekingen houden over wat

den Pandawa’s t<.‘ doen -taut In bet midden beiindt zieh

Dhotma. kenbaar aun zijn /gn. kluizeuaarsbaartooi, een be-

toog rielitende tot 5 udhbrhira, aebt'-r wien -iieee.s>ievelijk

VYnl lira (met Korawa-baartooi) en de tweehogen Nakula

en Sahadewa staan. terwijl zicb aeliter Dlioniya Bblnia en

Arjnna beiinden De reehterhoek van photo 150 laat otis

dan nog Arpma zien, raad otitvangende van Dlioniya over

zijn te volgen gedragdijn. terwijl in den reehterbovenhoek

tie zon reeds opkomt. zoodar 'net blijkbaar til morgen is

geworden en Arjnna weldra zal tnoeten v--rtrekken. Photo

155 gee ft ons din hunt!, van wie Ar;una abelieid neemt

(photo 151 gehe.d link' en eenig«ziti' "iidnideljjkl, terwijl

de rest van 15-1 te/amen met 15:1 bet atV< lieid van Arjuna

van zi)n vreiiw en ziin broeder ge.d'r, waarlui Arum a, met

de panak.iwaii'. die bem zullen vergezellen, geh,.,d rech ts

staar met voor zieh Draupadi, die kmelend en onder het

mak- n van epn sembah e.m zegt-nwen-i b voor bem mt'preekt,

terwijl Yiidbi;tbira. lShlmu. Nakula .-n Sahadewa aehter

haar staan. De photo's 152. 151, en 15" toocen on> dan

ver-< hilleiide episoden van Araanib tc- hr door liet |,o*cIi.
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Hij komt op photo 149 tenslotte in liet gezicht van de

kluizenarij van Mahayani, terwijl hij verscliilleude kluize-

naarsmeisies aantreft, die hem naar binnen geleiden. De

kluizenarij van Mahayani, zooals die wordt voorgesteld op

de photo's 148 443, geeft eeii levendige impressie van de

Oud-Javaansehe woudkluizenarijen, zooal.s bv. die te Sagara

volgens de beschrijvingen in den Nagarakrtagama. In de

kluizenarij aangekomen stelt Arjuna eer.-t een onderzoek in

naar den naam van de plants en van den hewoner. Dit toont

ons photo 147, waar in het midden Arjuna in een kleine pen-

dapa is gezeten, terwijl een kltiizenaarsmeisje, voor hem staande,

zijn weetlust bevredigt en bet uieisje, dat op hem verliefd

is geworden, achter een pilaar, recdit" van de pendupa staande,

het ge»prek atluistert. Daarna voeren de meisjes hem
(
photo

147 geheel rec-hts, 140 geheel links) naar het binnenste

van de kluizenarij. waar Malunani zelf z'ndi ophoiidt, die

in een paviljoen gezeten hem vriendelijk onthaalt (phot"

140 in het midden ) en hem met zijn geleerde diseouraen

bezig houdt, tot de nacht gevallen is. Daarna begeven alien

zieli ter ruste en wordt aan Arjuna een afzonderlijk paviljoen

als slaapplaats aangewezen. waarin hij zieh terug trekt,

dneli door zorgen en verdriet den slaap niet kan vatten

(photo 140 geheel reehts).

Photo 144 vertoont on- dan de g.dieele kluizenarij in het

middernaehtelijk unr in diepe rust. In een pendapa op den

aehtergrond, wellicht hetzelfde paviljoen. waarin Arjuna

den vorigen dag onthaald is geworden. sluimeren de klui-

zenaars, terwijl Arjuna’" panakawans voor het hem aangp-

wezen paviljoen op den grand in slaap zijn gevallen. Het

verliefde kluizenaar-meisje sluipt mi naar het door Arjuna

betrokken paviljoen toe (de groote figuur. tussrhen A rj una’s

en het kluizenaarspaviljoen). vindt hem nog wakker

en tracht hem door hare bekoorlijkheden te verleiden (photo

144 in het midden). Arjuna i" echter niet voor verleiding

vatbaar, integendeel. hij brengt bet meisje tot herouw over
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liaar misstap en zij vraagt hem dan ook. onder het maken

van een sembali, op photo 143 reehts, om vergeving, waarna

zij zieh verwijdert (de groote liguur tusschen de beide

pendapa's op photo 143). Dien naeht wordt Arjuna verder

niet meer gestoord en wij zien hem op photo 143

geheel reehts bij het opgaan der zon (ondnidelijk in den

rechterbovenhoek van het paneel) naar buiten komen om

zich te baden en zijn godsdienstplichten te vervullen.

De volgende photo, No. 142, laat ons Arjuna zien, die

de kluizenarij, in den linkerbovenhoek nog zichtbaar, reeds

heeft verlaten en nu langs het liefelijke meer (de golflijnen

in het midden der photo) voorttrekt en zijn reis door het

bosch vervolgt (photo 141). Het paneel, afgebeeld op photo

139 en 138 links, voert ons dan in de onwederseene. Op

139 links zien wij, terwijl de regen reehts en links van

hem in stroomen nedergutst en bliksemflitsen het luchtruim

doorklieven, Ar.juna voortschrijden, met zijn linkerhand een

senteblad als regenscherm boven het hoofd houdend, terwijl

139 reehts en 138 links ons den held geven, wien de regen

te machtig is geworden en die nu, in zijn deken gewikkeld,

waarvan de plooien op het basrelief duidelijk te zien zijn,

met zijn beide volgelingen onder een waringin een sehuil-

plaats heeft gezocht.

Nadat de regen is opgehouden, toont photo 138 hem ons

dan, zieh weder op weg begevende, terwijl photo 137 den

nachtelijken tocht door het bosch voorstelt. Reehts boven

den panakawan, die op die photo voor Arjuna uit loopt,

ziet men de voile maan aan den hemel staan, terwijl de

boomen op No. 137 geheel reehts en 136 geheel links, die

een soort van mensehelijke gedaante hebben, natuurlijk de

boomen zijn, die zich als wajangs op het sclierm tegen het

heldere hemelgewelf afteekenden, de groote fladderende vleer-

muis op photo 136 in het midden op den grooten boom
met de kalongs wijst en de reusachtige dansende spook-

gedaante op dezelfde photo reehts van den kalong de bijzonder
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groote randoe alas i= die er als een dausende reus uitzag.O' O

Photo 134 brengt ons dan de ontmoeting van Arjuna

met Dewl Crl. In bet midden ran de photo ziet men op

een kala-kop de groote tot den kernel rtikende vuurzuil,

reehts waarvan de vierarmige godin staat, terwijl Arjuna

met zijn beide panakawans eerbiedig gehurkt een sernbah

maakt. Bliksemtlitsen doorklleven bet luehtruim. Wat de

beide schapen of scliaapachtige dieren beduiden. die achter

de godin tegenover elkander staan, is mij niet duidelijk.

Het paneel, afgebeeld op 131 en 130 toont ons de

hemelvaart van Dewl Crl (op de afbeeldingen wel eetiigszins

onduidelijkb die te midden van vurige tongen in bet. midden

van No. 131 zoowel als van 130 aan den boveurand van

bet tableau te zien is, tijdens baar luehtvaart nog welwillend

op Arjuna nederblikkend. Laatstgenoemde zit nog steeds

geknield met zijn beide panakawans achter zieb. wederom

een sembab niakeDd. Na de verdwijning van Dewl (,'rl begeeft,

zooals de rest van photo 130 ons laat zien, Arjuna zieb

weer op vveg en komt aan een groot meer, dat nit twee

bronnen gevoed wordt. Arjuna en zijn panakawans komen,

zooals gezegd, nog voor op photo 130, evenals de beide

bronnen, terwijl bet meer zelf is voorgesteld op photo 129.

Bit de zon, die boven bet meer op laatstgenoemde photo

is opgekomen, blijkt, dat de nacht reeds voor den dag beeft

plaats gemaakt, juist zooals tie kakawin dat ook vermeldt.

Het tableau van de btide photo's 128 en 127 laat ons dan

Arjuna zien, die met zijn gevolg aan den oever van bet meer,

waarin een rots in de gedaante van een kriielenden olifant

vooruitsteekt (op de reehtevheift van 128), is aaDgekomen

en aan de overzijde Kama en Rati bemerkt, voorafgegaan

en gevolgd telkens door twee hemelnympken. Ook photo

172, welk paneel aan den tempel op 127 volgt, zooals de

plattegrond met de aanduiding der basreliefs die in de

monographie zijn opgenomen, duidelijk uitwijst, geeft ons

nog twee widyadhari's, met bloemen in de lianden.
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Het volgende tafereel, afgebeeld op de photo’s 171 en 170,

is uit versehillende oogpunten zeer belangwekkend, vooreerst

als bewijs hoe getrouw de beeldhouwers der paneelen

den teksfc gevolgd hebben en tweedens door het voor-

komen van een bepaalde hem elnymph, waarover hieronder

nader.

Geheel links op 171 ziet men dan Kama en Rati, die

zich op een grooten steen hebben neergevleid om uit te

rusten, terwijl aehter hen een widyadhari met een vliegen-

waaier de lastige insecten van hen moet afhouden. Yerder

komt op 171 in liet midden op den aehtergrond en op 170

eveneens in het midden, docli nog meer in het verschiet

een widyadhari voor met loshangende haren, die dus haar

haarwroog heeft losgemaakt om het losse haar met bloemen

te versieren, zooals het gedicht vermeldt. En verder wordt

de rec-hterhelft van 171 en de linkerhelft van 170 ingeno-

men door een drietal widyadharfs, die blijkbaar om het

hardst loopen om een bepaalde bloem te plukken, terwijl

zij takken met wuugubloemeu als zonnesehermen in de

rec-hterhand liouden. Altlians twee van haar, die nog hard

loopen. De derde echter lieeft het doei blijkbaar al bereikt

en zit de loopenden op te wachten, met de geplukte bloem

in de hand. En tenslotte geeft 170 geheel rechts ons

Arjuna, aau de overzijde van het meer, aehter een boom

gezeten, dit tooneel bespiedende. Na het in de korte in-

houdsopgave hierboven medegedeelde. behoeft er niet nader

op gewezeu te worden, dat de ba.sreliel's en bet gedicht

woordelijk overeenstemmen.

Bijzonder trekt de opmerkzaamheid in dit paneel de

hemelnymph, die er in geslaagd is bij den wedloop de

bloem het eerst te plukten (ol missehien de bloem vast-

houdt, die het doel is van den wedloop der beide anderen).

Zij onderscheidt zich van hare speelgenooten door hare

indecente hooding en, last not least, door hare gelaatstrek-

ken, die geheel aan die der panakawans herinneren.
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Een en ander heefc mij de overtuiging geschonken, dat

wij hier te doen hebben met de vooral door Dr. Hazeu’s

verhandeling bekend geworden Xini Towong, die dus reeds

in den tijd van den bouw van Toempang. stel in het midden

der 12e Caka-eeuw, de plaats bad ingenomen, die zij in de

wajang nu nog bekleedt. nl. als widyadharT, maar als een

van den tweeden rang, bij hare meer bevoorrechte zusters

de rol spelende, die bv. SSernar en zijn kornuiten bij de

Pandawa's vervullen. Dezelfde Xini Towong meen ik ook

gevonden te hebben op de basreliefs, die aan Soerawana

de verleidingsseene nit den Miutaraga voorstellen. Ik zal

elders, de basreliefs aan dien tempel besprekende, uitvoeriger

op de Xini-Towong-figutir terug komen
;

voorloopig kan

ik mij er toe bepalen hier te constateeren, dat zij ook op

de basreliefs van het tweede terras van Toempang wordt

aangetroffen.

Het volgende paneel, photo 109, vertoont ons dan Arjuna,

die zijne opwachting heeft gemaakt bij Kama en met den

god in gesprek is gewikkeld. De meest recbts staande persoon

is Kama en tegenover hem staat Arjuna, gevolgd door een

panakawau.

Het tableau, afgebeeld op de photo's 168 en 167 stelt

dan deu stnjd van Arjuna met den reus Xalamala voor,

die na het vertrek van Kama nit het meer is opgerezen.

Xadere uitlegging behoeft dit tafereel niet. Eigenaardiger

is dan ook het volgende, bestaande uit de photo's 160 en

de linkerheltc van 165. Hier zien wij Arjuna staan, met den

bekenden .hertekoppenboog” bcven zich gewelfd in een uiterst

rustige bonding, de handen samengevouwen, geen de minste

actie verradende. Het ligt voor de hand, dat hij hier is

voorgesteld op het ooger.blik. dat hij door samadhi de

gedaante zal aannemen van Mahadewa, of liever dat de

beeldhouwer, wellieht door hem dien „ hertekoppenboog” toe

te voegen, waarschijnlijk heeft willen uitdrukken, dat hij

die gedaante al heeft aangenomen. Inderdaad ziet men dan
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ook Nalamala door het luehtruim de vlucht nemen, waarbij

het opvalt, dat hij evenak op photo 167 driehoofdig is voor-

gesteld. Zijn die hoofdeu op 167 gekeel in overeenstemming

met het gedicht (vide zaug XXXIII van de paraphrase

hierachter), rec-hts Garuda-kop, links Ganeya-kop en in bet

midden een op een hrallenden leeuw gelijkend reuzenhoofd

(op het basrelief, dat hem en face vertoont, in omgekeerde

volgorde, waarbij de overeenkorast van het middelste, een

brullenden leeuw gelijkende hoofd met de eveneens leeuwen

voorstellende kala-koppen aan diverse bouwwerken nog opvalt),

op photo 165 heefr de beeldhouwer, waarsehijnlijk door de

afbeelding van den reus op kleiner schaal, er maar wat

van gemaakt. Wat op dit relief het naakte mannetje be-

teekent, dat achter den vluehtenden Nalamala in de lucht

zweeft, is mij niet bekend.

Het middenstuk van dit basrelief, ill. de rechterhelft van

photo 165 en het midden van photo 164 laten ons Arjuna

zien, aangekomen in de kluizeDarij van (jrl Dwaipayana (welke

kluizenarij op den achtergrond te zien is) en in ernstig

gesprek met zijn voorvader gewikkeld, die hem, blijkens

de betoogend opgeheven rechterhand, goeden raad geeft.

En geheel rechts op dit basrelief zien wij ten slotte Arjuna,

gevolgd door zijn beide panakawans, na afseheid van den

rfi te hebben genomen, de moeilijke bestijging van den

Indraklla aanvangen.

Met dit basrelief hebben wij tevens den omgang rond

bet tweede terras voltooid en zijn wij weder aan ons uit-

gangspunt, het basrelief van photo 162 aangekomen. Het

slot van de kakawiu, nl. het verkrijgen van de goddelijke

wapens door Arjuna na zijne beproevingen op den Indraklla

is, zooals Brandes reeds opmerkte, in den meer uitge-

breiden tekst van den Arjunawiwaha aan Let derde terras

voorgesteld.

Ik stel mij echter voor die basreliefs, waarvan eenige

ook voor Brandes nog onbegrijpelijke sedert zijn opgelost,



in een afzonderlijk artikel aan eene nadere bespreking te

onderwerpen, tezamen met die van Soerawana en Kedaton.

Rembang
,
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lnhoudsopgave van bet gedicht Parthayajna

(MS. Bat. GeD. Xo. 530; Kropak Xo. 845)

DOOR

R. Ng. POERBATJARAKA (LESYA).

I.

Aanroeping van den Grootsten God. Aanroeping van den

God der Liefde (Kama).

II.

Inleiding; men wordt altijd ongelukkig door liet dob-

belen; voorbeeld: koning Yudhifthira, die al zijn bezit.

zelfs zijn rijk verliest bij bet spelen tegen de Korawa’s'

omdat deze laatsten valsch spelen.

De gekeele wereld doet hem mi verwijten, zelfs zijn

vrienden Krsya en Widura.

Kunti, de moeder der vijven, is door bet verlies van den

rijkdom enz. zeer terneergeslagen. De prinses DraupadI

is zenuwachtig en bedroefd, daar zij van liaar laatste kleed

beroofd is door (y'akuni, die baar in tegenwoordigheid van

een menigte menscben bij bet haar had gegrepen; zij is

daardoor zeer bescbaamd en verdrietig. Zij legt daarom de

gelofte af om bet baar zoolang los te dragen, totdat zij

het in het bloed van Duryodhana gewassehen zal liebben.

Ook Bhima is zeer verbitterd en legt eveneens een gelofte

af: om eenmaal bet dijbeen van Duryodhana in den strijd

te zullen breken. Duryodhana zegt daarop, dat bij alleen

zal sterven met de hoofden zijner vijf vijanden als dooden-

offer. Op deze manier kunnen dus de Pandawa’s en de

Korawa’s nooit meer in eendracbt leven. Yudbisthira bereidt

de reis in de verbanning gedurende 12 jaren voor (dit was

zijn laatste inzet bij bet spel tegen de Korawa's geweest).
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III.

Hij bespreekt nog met zijn broeders de beste manier om
te voorkomen, dat zij in die 12 jaar gezien zullen worden,

in welk geval de tijd bunner verbanning verdubbeld zou

worden.

IV.

Bhima antwoordt, dat bet beter zou zijn den vijand te

overvallen; Yudbbtbira is bet niet met bem eens: bij zou

bet jammer vinden, indieu zij in een strijd zouden sneu-

velen enz.

V.

"i udbistbira lege uit, wat er gedaan moet worden. Hij zal

boete doen (tapaj gedurende den verbanningstijd, om zicb

van zonden te kunnen vrijwaren.

VI.

Hij gelast Arjuna, boete te gaan doen. 't Is middernaebt

en Arjuna zal den volgenden morgen moeten vertrekken.

^ id lira komt op dat oogeublik bij de Paijdawa’s; gesprek

(niet duidelijk) waarbij Yudhisthira weent. De rsi Domya
komt ondertusseben. Y. vertelt hem zijn leed en is van plan

om de strat' te ondergaau; in bet tegenovergestelde geval

zouden zij zich nog ougelukkiger gevoelen.

VII.

De rd antwoordt (zeer langdradig en onduidelijk). Hij

vertelt dat Duryodbana de slecbtste onder de slecbten is;

de menseben doen zelfs bun ooren dielit, wanneer er van

hem gesproken wordt, vreezende door bet hooren er van

met zijn zonde bezoedeld te zullen worden. Bovendien zegt

bij dat (j'akuni valsch heeft gespeeld
;

daardoor verloor

\ udbistbira bet spel, en niet door het noodlot ; uiteen-

zetting van den sleehten aard van Duryodbana.

VIII.

De rsi gaat verder met zijn langdradig gesprek over
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goed en kwaad, waarbij Yudliistbira aangemaand wordt,

om hulp te zoeken bij den grooten God door Arjuna te

gelasten boete te doen, daar de onvermijdelijke strijd (de

Bharata-Y udha) toch korcen zal.

IX.

Yudhisthira betuigt den rsi zijn dank. De rsi geeft

Arjuna inlichtingen, wat hij doen moet en waar hij been moet

gaan, nl. naar Indrakila, waar hij den volmaakten rsi

Dwaipavana zal vinden, van wien bij onderricht zal krijgen

in de „heilige boeken’’.

Het wordt morgen. A. neemt afseheid van zijn tamilie

en gaat, nadat hij een deken van zijn moeder ontvangen

beeft, weg. DraupadI geeft hem al weenende een beil—

wensch voor de reis mede, terwijl zij een sembah niaakt.

X.

Allen weenen bp bet vertrek van Ariuna, die zijn

wapenen meeneemt.

XI.

Beschrijving van den weg, van de achtergebleven vrouwen

en van de gewassen, die langs den weg groeien.

XII.

Bescbrijving der sawalis. tegals enz. met de daar ge-

plante gewassen; bescbrijving van de berglielling, deravijnen.

bet boseh enz. en van de vruchtboomen die daar groeien.

XIII.

Bescbrijving van bet gezielit op de vele kluizenarijen,

die ver.-derd zijn met voorstellingen uit bet Raniavana enz.

Sc-boone vrouwen, die vroeger in den kraton ge wound hebben,

XIV.

/ien Arjuna en vragen hem, waar bij been gaat. A. antwoordt

dat bij een tapa nil doen en vraagt baar, wie de klnizenaar

is, di“ bier woont en wat de naum is van bet bosd). Een
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der vrouwen antwoordt, dat bet bosch Wanawatl beet en

de kluizenaar, een gewezen koninklijk ambtenaar. Mahayani.

Een andere vrouw, die op A. verliefd wordt, verbergt zicb

acbter een pilaar. A. gaat daarna vergezeld van de vrouwen

naar Alabayani toe; de kluizenaar begroet bem beleefd en

ontbaalt bem met allerlei vrueliten en met sirih, waarna hij

bem vraagt, waarom bij daar gekomen is.

XT.

De kluizenaar vertelt daarop, dat bij nog geen vol jaar

kluizenaar is en daarom daekt, dat A. bem kwam bezoeken.

A. antwoordt weeneud, dat zijn broedeis en zijne moeder

ongelukkig zijn geworden door het verlies bij het spel

;

daarom moet liij boete gaan doen om de ellende te ver-

zacbten, en zal bij met terugkeeren voordat bij zijn doel

bereikt beeft. De rsi antwoordt langdradig.

XVI.

Hij gaat voort met zijn bescbouwingen, waarbij bij uitlegt,

boe iedere kundigbeid eigenlijk een vijand is, wanneer men

niet de juiste manier weet, om baar toe te passen;

evenzoo was bet met kouing Yudbistbira
;

bij was knap

in bet dobbelen, maar bij werd er tocb ongelukkig door.

Het wordt avond. A. blijft daar overnacbten.

XVI I.

A. kau den beeleu nacbt niet slapen in bet vooruitzicbt

van de moeielijke taak, van welke bij zieli moet kwijten en

treurend, omdat bij zoo ver verwijderd is van zijne bloedver-

wanten. In dien nacbt sliep een sebooue jonge vrouw,

Gula-wulub genaamd, die verliefd was geworden op A.,

tusscben alle andere vrouwen.

XVIII.

Daar de liefde zicb van baar beeft meester gemaakt,

staat zij op en begeeft zicb in bet donker naar A. toe.

z
ii

is door baar brandende liefde voor niets bang, zelfs
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niet voor den toom van Mahayan i. Bij A. aangekomen,

voert zij met hem een gesprek en zegt hem. zich aan hem

te willen geven, verklareude dat zij, toen zij nog aan het

hof was, altijd zijn geliefde geweest was; doch A. vvijst dit

met een lange terechtwijzing van de hand.

XIX.

De vrouw, zich nu bewust van bare font, maakt weenend

een sembah voor A. hem vergiffenis vragende; zij gaat clan

langzaam weg.

De nachtvogel? en de kikvorschen doen zich hooren.

Het vrordt morgen. A. gaat zich reinigen en daarna

bidden.

XX.

Yervolgens vraagt hij den rA verlof' om zijn reis voort

te zetten. Hij komt buiten. Beschrijving van de huisdieren.

A. vindt daar een meer met holder water; beschrijving van

de visschen, van de bloernen en de planten, die aan den oever

groeien. A. wascht zich bet gezicht.

XXI.

A. gaat verder langs den oever; beschrijving der boomeu.

van eenige watervalletjes eu van de ravijnen. Een ouweder

steekt op, het begint te regenen, bet bliksemt en het don-

dert. de wind loeit. A. gaat verder en hotidt als regen.-cherm

een sente-blad boven zich. Het regent steeds harder en

het wordt zoo chmker, alsof het naclit was.

XXII.

A. gaat nu under een waringin-boom zitten, zich in zijn

witte deken wikkelend. Het is zeer koud. Het in de ravij-

nen neerstortende water maakt een geweldig en vreeswek-
kend geluid. De zwavelhoudende steenen wordeu met donde-
rend geweld tegen elbander geworpen en maken, terwijl

het vuur er nit spring!, een geluid dat den heme] vervult.
De regen hondt op, het wordt weder licht. Beschrijving
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der natuur na het onweder. A. gaat verder; zijn ledematen

worden door de koude stijf. Besthrijving van ket bosch na

den resen.O

XXIII.

Het wordt avond; duisternis alom. De maan komt te

voorschijn en geeft liaar lie li t, zoodat de bergen enz. zielit-

baar worden. De boomen met den helderen kernel achter

zieh worden met wavangs op een -clieim vergeleken ; be-

sehrijving van ket boseh in den mane-whijn.

XXIV.

Besekrijving van het geluid der nachtdieren. Verdere

besehrijving van het bosoh, o. a. van een grooten waringin-

boom vol kalongs. Een groote ramloe-boom, in beweging

gebraoht door den wind, wordt met een dansenden reus

vergeleken en de klimopranken met zijn kleederen.

XXV.

A. gaat vender; daar ziet hij tussrhen de bloeieude boomen

een geweldigen, tot den kernel reikendeu lielnglans, terwijl

bliksematralen nit de wolken schieten. Dat is de glans van

de godin van den kraton, die dezen verlaten had tengevolge

van het ongeluk der Pandawa’s. A., er van verzekerd, dat

zi] de godin (jrl is, gaat naar liaar toe en maakt een keleefde

sembah voor liaar met de gebruikelijke aanroepingen van

de godheid. De godin vertelt hem. dat zij den kraton verlaten

had, omdat YudhVthira zieh niet aan zijn plieht had gehoudeu

door te gaan dobbelen, tengevolge waarvan hij mi van alles

heroofd is.

Doeh nu zij weet, dat A. een tapa moet doen voor zijn

hroeders, 0111 de gunst der godheid te wiimeu, helooft zij hem,

later gaarne naar den kraton terug te zullen gaan, wanneer

hij zijn tapa met vrueht zal hebhen volhraeht. Zij vertelt

hem nog, dat hij van den god Kirata een koningswapen

(astra-raja) zal ontvangen. Zij gaat voort met liaar ver-

maningen.

Tjjdsebr. v. Ind. T.-, L.- en Yk., deed LYIII, aH. 5. 4
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XXVI.

Vervolg van hare woorden.

XXV II.

Verder vertelt zij hem, dat Duryodhaua. hoorende dat A.

een tapa zal gaan doen, met sleehte bedoelingen de zijnen

uitgezouden heeft om hem te bespieden.

Nadat zij dit gezegd heeft, verdwijnt zij in de lucht;

waarop A. een sembah tot den heme] maakt. A. vervolgt

zijn reis. Hij komt bij den oever van een groot meer met

helder water. De zon komt op, de maan gaat onder.

XXVIII.

Beschrijving van het meer: Er is een rots in liet meer,

die den vorm heeft van een knielenden olifant. Beschrijving

van de planten en van de waterdieren.

A. ziet uit de verte den gcd Kama, zich vermeiende met

zijne geliefde, Rati, vergezeld van de schoonste hemelnimfen.

XXIX.

A. gaat zich verbergen achter een grooten boom, doth

verlangt door Kama gezien te worden.

Hij is verbaasd over het doen en laten van de schoone

widyadhari’s. Beschrijving van de schoonheid van deze hemel-

wezens, die bloemen gaan plukken en een wedloop liouden,

wie het eerst de bloemen zal bereiken
;

zij gebruiken de

wungu-bloemen als pajoeng; zij uiaken hare gelungs los en

versieren zich het hangend liaar met bloemen. Kama en

zijn gemalin gaan op een platten steen zitten.

XXX.

Beschrijving van het meer; A. denkt bij zich zelf, dat

hij, wauneer hij niet door Kama gezien wordt, zijn doel

niet kan bereiken. Daarom gaat hij naar den god om te

vertellen, dat hij boete moet doen. Kama begroet hem met
een omhelzing en vraagt of hij (A.) tevens van de schoonheid

der natuur wil genieten. A. antwoordt, dat hij uitdmtend
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de bevelen van 'ijn breeder volgt, om zijn opwachting te

gaan maken bij d<_n Grooten God op den Himalaya. Verder

vertelt hi] hem, dat de Pandawa's ongelukkig zijn geworden

door het spel.

X\X1.

Kama wordt hierdoor getrofl'en en zegt tot A. dat hi)

diep medelijden met hen heeft. Kama spreekt verder (lang-

dradig). A. antwoordt. dat hij, wanneer hij de gunst van den

t i oil verworven heeft, een konitikrijk zal stiehten met het

allerbe«te hestuur volgens de heilige boeken. Doch hij wil

eerst naar Qrl Dwaipilyana gaan om les te nemen in den

f'iwagama, om daarna naar den berg Indrakila te gaan.

Da.uoin verzoekt A. den god Kama beleefd om iniichtingen

omtrent de tvoouplaats van den mi en den bedoelden berg;

verder vraagt hij een tniddel ter ovei homing van mogelijke

hindernissen, Daarop antwoordt Kama, de bewuste plaatsen

aanvvijzende : De Indrakila staat reeht in het Oosten evenals

een omgekeerde prauw, eti ten Noordoosten daarvan bevindt

zieh de kluizenarij van t'rl Dwaipayana, van wien A. ouder-

richt zal krijgen in den fnvagama.

XXXII.

Verder vertelt Kama, dat, A. later een tweegevecht zal

voeren met een reuzenvorst, Nalamala genaatnd. Deze reus

is ontstaau nit de tong van de godin Durga, toen zij bij

de geboorte van liaar z>on Haneea. gillende van woede, de

wereld deed ophonden met draaien J
). Hij heeft zooals

gewoonlijk de onkwetsbaarheid enz. erlangd en alleen A. zal

in staat zijn hem te dooden: doch dit zal op bevel van

ile godin, nit vvier tong de reus te voorschiju kwatn, pas

gebeuren iu het kali-yuga, daar zij hem verhodeu heeft in

het dwapara-ynga te verse hij lie n. Daarom waeht de reus

1) I >it wordt vermeld in de Smnradnhann, Z'oig XXVIII strophe

In- 11; doeh van het ontstaan van den reus Xalamala wordt daar

^een gewaj; ^emaakt.



388

geduldig de komst van liet kali-yuga af en zal dan voor

den dag knnien in den vorm van den toorn van A., die dan

zijn jongere brooders zal dooden.

XXXIII.

De reus lieeft drie lmofden
;

liet rechter D dat van een

garuija, liet linker van een olifant, gelijk dat van (iane-

ca, liet middeiste van een reus met liet uiterlijk van een

vvoednnden Wuw. Zijn li'hauru is /wait en verbazend grout

enz.
;

be-ehrijving van zijn uiterlijk. De reus hondt in de

diepe zee verblijt’, zich met zeediereii voedende.

Kama gaat verder met zijn woorden, A. aanmauende voor-

ziehtig te zijn in den strijd en neemt daarna aKelieid om

met de zijnen heniel waarts te gaan. A. blijt'r aeliter en vindt

daar de liedjes der niml’en op pudak-bloemen gesebreven.

Besehrijving van bet bosili, dat in bet verdriet van A .
dealt.

A. neemt zii li voor, zijn reis te vervolgen.

XXXIV.

De jirins ziet in de lm lit lnag nederliangende, dielite wol-

ken; lift water van liet meer is als lift ware onigowoeM door

den wind. l)it alias is d vo'.rbode van bet te vonrschijn

komen der pb,lea's, nan lift lmofil waorvan de reus X'ala-

ma!a stunt ;
be-i bi ij mg tan bun uiterlijk en Illume liande-

lingei'. De reii- knjgt A. in liet nog en komt Imm te

gemoet: een vijandig ge~prek \olgt. daarna liet gevecht,

waarbij gmldelijke uapeneii o. a. pijl en bong warden

gebruikt.

XXXV.

Voorl/etting van liet geveebt.

XXXVI.

\"oortzetting van bet geveibt, waarbij A. door samadhi

maakt. dat lnj er uiiziet als de Bronte (bid. De reus, bem

\ reezen le, na.it w eg Zfgoemle, ,|,it lnj bet mi nu.et aHeggen,

omdat liet nog met det'jdis; doeli later zal bij nogn.aak \oor
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d<'n dag kuiii 'H in ilt*n uu'iii van de gehrueders Kalakeva :

1)
i j

zal twee vail tie l\t idawa ’s doodon, donrdnt ceil zij-

lit'r dieuireu, Xladamuna geuaamd, in het hart van A.

\erblijt z, il hcudi-n en Inin woedend zal maken. waarna de

reus Xalamala in den vorin van AH morn zijn breeders zal

UTslmden ( ? ).

Dit zal gebearen bij de intrede van het kali vuga; alius

pi'i de' etTemle, verdwijnt de mn in de lucht.

De prins gaat venter. naar de klivzenarij van <jn Dwai-

I>a\ ana, zooals Kama hem ge/.egd lieeft.

XXXVII.

Besehrijving van het hu-eh : A. vindt daar een groote

ritier met ltelder water: hij gaat er zicli in baden. Zijn

vennoeienis wijkt daaidnor. Hij gaat nu cinder een boom

zitteu en denkt weenende aan zijn moeder, zijn breeders enz.

XXXVIII.

Hij gaat verder, zeei vernmeid door den hunger en lnnpt

daarcun zeer langzaam; hij vindt een rijpe doerian-vrueht

0 )i den grond en eet ze oji; dairna verkwikt hij zieh met ln j
t

lnddere ".aler van de nvier. waardoor hij opgewekt wordt.

Hij zet zijn reis vnort. Besehrijving van het bor-edi met de

vmeh t d rage nd e boom e i i .

XXX LX.

A. gaat verder en /.let een eehoone klnizouarij voor zicli

;

daar ontmoet hij een bhilmii, die naar het hnseh gaat, oin

eet bare bladeren te zoeken. Hij vra.igt naar den naani van

de klui/.enai ij en den per.soon. the daar verbbjt lunilt. IL

Iduk'ii antwoordt. dat lift tie kini/enarij L van Du Duaipuxana,

den opperste tier kluizenaars ; de plant' lieet lnggitamr-

tajiada. A. is hienlnor zeer verblijd en gaat naar den

grooten mi. Hij maakt een «embah voor den mi, deze omhelst

hem. De mi viaagt hem, met welke doel hij gekomen is,

en waarom hij er zoo ter neer geslagen uitziet.
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A. vertelt hem, wat er met de Pandawa’s gebeurd is nl.

het verlies hij het spel, de komst van Widura en van Domya.

XL.

Verder deelt hij mede. dat hij naar Indrakila moet gaan

euz. De rsi antwoordt dat de Korawa's mncarnaties zijn van

booze daemonexi, daarom hebben zij sleehts de vernietiging

der wereld a Is oogmerk. Zij zvdlen etditer door de Piuidawa’s

overwonnen worden, die dan de wereld met billijkheid en

rechtvaardigheid bestxxren zullen.

XLI.

Dwaipuyana gaat vexder met zijn woorden, waarbij hij

o. a. A. aanspocrt om de hartstochten zooveel mogelijk te

vernietigen.

XLIII

Verder zegt hij, dat meii.om het hoogste te knnnen bereiken,

het denken gelijk meet maken aan liet niet-zijn (ledigheid).

XLIII.

De prins is zeer verheugd en tevreden, nadat hij de lessen

van den r-i aangehoord heefr. Verder zegt de lsi dat hij

(A.) naar den berg Indi.ikila moet gaan : iedere maand

moet zijn brata veranderen (d.i. hij moet elke maand een

andere zelfkastijding kiezen) om den Urooten liod zoo spoe-

dig mogelijk gunstig te stemmen.

XLIII (lees: XLIY of laatste).

A. neemt daarna van den r.-i afscheid om naar den l>er«'

te gaan. Als hij den top van den berg bereikt heeft, krijgt

hij een sehoon gezieht op do vier windstrekeu der wereld.

Nadat hij een geschikte plaats gekozen heeft, begint hij zijn

asrese te doen; dag en naeht zit hij daar te mijmeren. Als

hij dit gedurende een voi jaar onafgehroken gedaan heelt,

komt de Groote < fod nit medelijden in de gedaante van een

kiiata (boschmensch of jager) tot hem, om hem, na zijn

ware goddelijke gedaante weder aangenornen te hebben, het

goddelijk wapen te geven.

Aldus past het iedereen, Arjuuu tot voorbeeld te liemen.



lets over bet Perdikan-instituut

BOOK

Dr. B. SCHRIEKE.

Is het iti Mohammedaansehe landen, ook in Nederlandsch

Indie en zelfs op West-Java, in het algemeen de gewoonte

om voor de voorziening in het onderhoud van tempels, be-

graafplaatsen. eeredienst enz. de opbreng&ten van nan het

verkeer onttrokken gronden (wakap — Arab, waqf) te

hestemmeu, op Oost- en Midden- Java, waar voornamelijk de

Hindoesche vorstendommen him grootsten bloei hebben ge-

kend, maakten later Mohammedaanselie vorsten — wijl de

Islam in den algemeenen rechtstoestaud terstond geen in-

grijpeude revolutie teweegbrengt en de ontwikkeliugsgang

van een volk vreemde invloeden, geaccultureerd, met het

historisch-gewordeue doet vergroeien — tot dateinde welgebruik

van een proeede uit de voorafgaande periode *), te meer,

daar de bestaande grondrechtsverhondingen in meer dan

een opzieht in het kader van den moslimschen ficjh niet

pasten.

Weliswaar sehouk de Javaansche vorst soms het genots-

reelit van eenige (domein-)gronden bij wijze van salaris

aan allerlei ambtsdragers, hofdiguitarissen en familieleden

(apanages), doeh in de bovenbedoelde verzorging van gods-

dieustige instituten voorzag hij door aan bepaalde desa s

zekere voorreehten te verleeuen onder gehoudenheid de ge-

noemde religiense belangen te behartigen (vrijheerlijke desa’s).

Om nu den reehtstoestand der gronden dezer zoogenaamde

perdikan-desa’s in Gouveruementsgebied te vvrklaren, is het

niet geoorlootd a priori den huidigen \ orstenlandschen staat

1) Fokkens, T, B. Li. K. V. XXXI, p. r'i'i en v. v.
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van zaken als den oorspronkelijken aan te merken, wijl met

name in Soerakarta zeer belangrijke atwijkingen \ an ontegen-

zeggelijk primitieve Oud-.Iavaauscke rechtsverhoudingen Wor-

den aangetroffen, die b. v. in Gouvernementsgebied beter

zijn bewaard ').

Even min mogen wij in deze aaugelegeuheid reeds aanstonds

op Bali -), waar, in het algemeen gesproken. de Oud-Javaan-

sehe gebruiken reel zuiverder gehandhaatd zijn gebleven, lielit

gaan zoeken, daar ii priori niet kan worden uitgewaakt, in lioe-

verre vreemde invloeden en het despotiseli voratenbestuur op

Java en de eeuweulang doorgevoerde Hindoecultuur op Bali op

het inheemscke adatreelit iu den loop der tijden wijzigend

hebben ingewerkt.

Willen wij op dit punt zekerheid verkrijgen, dan moeten

wij de gegevens vanaf den Hindoetyd bestudeeren, die in

voldoende hoeveelbeid aauwezig zijn, om ons tot bet vormen

van een gegrond oordeel in staat. te stelleu.

§ I.

A.

De Ilindoevorst kon een desa of streek om de eene of

andere reden vrijheerlijkheid (dharma sima swatantra=lepas)

verleenen, ru een der oudste iuseripties (+ ft 1

5

onzer

jaartelliug s
), die van de instelling van zoo’n swatantra

gewagen wordt dit vvoord verklaard als ,hetgeen, waarmede

zieli niet
|
mogen

|
benioeien al degenen, die des vorsten

aandeel ') vorderen zooals. .... "(volgen de namon van

allerlei vorsteudienaars : belastinginners en derg.)

1) Vj'l, ook Van Vollenlnn i'ii, Ailatreclit. p. .'ail.

Vgl R. tan Bek i.'ii J' A, Lift i nick, Kerru-Sinm of ( lemeente on

Water-ehap—w etten of > Bali, T. !!.(;. I\. W. X X 111 (lsTUi p. lOl-'Jl.i.

r.ii'fiinck, Bjplrtisro tot de kennU van het eiland Bali, T, M. (J, I\. SV.

XXXIII (lsatt) p. -lio-t.a.— Rietnnik, ])e landst eroidciiini'oti der

Bnlinee'clie vorsten op Lombok (laid, din) on vgl. T.iefrinek,

T. B K.ti. XV. XXIV (l.>77).

M) Rapp. Oudh. dienst lull p. 14.

4) Krom-Brande-i, Verb. Bat. Ben. LX p. en v. v.

r>) X
T
gl. Bijdr K. I. XL flvj«) p. 7, en heneden p, 307, m. .4.
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l it deze detinitie zou dus volgen, dat aan eon dergelijke

desa ulleen vrijib-m van bely-Jinir word verleend. Van uitgifte

der gronden in apanage blijkt niet-.

Zulks is volkomen m o\ ereensteninnng met de opvattintr,

die de Hindoeselie wetgeleerden van de doctrine aaugaande

het z. g. .eiutndonisrecht van d.-n vor?t op den grond’’

lmldigen. Btbidre hfJ nrld tot heffhitj ran brhisting op dc

pioducten ran dm grand larff dit z.g. ..eigendomsra'hf'

grt'ii rechtfijeriJi/en in dc HindoisrJic urtsuidcgging. (Vgl.

nog Prof. Kern's X"ta dienaansgaande in Adatreehtbundel,

I, p. 197 en v. v.) J
). Dat dit ook op Java zoo opgevat

werd, blijkt mede uit bet door Jonker nitgegeven Oud-

Javaansch Wetboek lartikel 100, 148, 239 enz.) 2
).

Hecht men dozen ziu aan bet ,eigendomsreclit van den

vorst", dan begrijpt men, dat de vorst ook slecbts vrijdom

van belastingen kan vergeven s
).

Eeu der best? kenners van bet Hindoereebt. Professor Jolly,

zegt dienaangaande 4
): ,Xaud. insbesondere Felder

Hituser .... oder gauze .... Diirfcr . . . . ,

worunter .... jedorh nnr das Rerht auf den Shitererhag

(Uis dcnselhen :n rersfehm i-sf, werden .... verselienkt”.

Dit geldt ondtijds voor den feitelijken toestand in Engelsch-

Indie (Burnell, Elements of Soutb-Tndian Palaeography, p.

11 2). maar ook voor dien op Java.

1) Vgl. beneden p. 8! Ill ;; I B en de omsebri|ving, die van drbyabaji

in de oorkonden gcge\eii wordt (beneden p. 80.5, nt 81,

21 Vgl. .Tonker r. a. j>. p. no en 81 (in verband met T.P>.( 1 ,K.\V.

XXXII
1 p. 872 nr. 2), vgl. Art. 120 en 121.

8) Vgl. ook S I Contra Van den Berg, Bijdr. I\. I. KB lS02i, p.

1 — 20 en Xoderbut gb. Stanneigeiidom op .Tara.

Ill bet venolg van dit i >]»st i

-1 sclieon bet niet nondig Van den Berg

roehtstreeks te bestrijilen, daar zijn betnog le met de etbnographie

der verwante volkeren, 2e met de gesebiedenis en 5e met de uit bet

Oud-Javaaiisehe tpdperk bekemle feiten in stripl is en zoowel adatreoli-

telijk als islamologiseh op eon reeds lung pnjsgegeven stundpunt

staat. Vgl. ook A'an Vollenboven. Adatreclit, p. 33—37, lit), 100 — en

Aan Ossenbruggen, Ind. Bids, 1005, I, p. 101— 102, SfiO— 302).

4) Jolly, Recht und Sitte (Brundriss Ind. Ar. Pliil. II : S), p. 105.
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In de oorkonden, waarin aan een bepaalden persoon of

stichting een vrijgebied wordt toegekend. vindt men deze

opvatting volkomen gestaafd: overal wordt sleebts van vrijdom

van belasting of recht op belastinghetfing gewaagd. Als

wij de tallooze besebeiden buiten bescdiouwing laten, waarin

sleebts kort over de inwijding of instelling van een vrijheerljjk

dorp wordt gesproken 1
j,

zijn er uitvoerige oorkonden van

verscbillende tijden te over oni bet bovenstaande te bewijzen.

In bet volgeude zal geen gewag worden gemaakt van

allerlei speeiale voorrechten, die den geprivilegieerden worden

toegekend, zooals bet mogen voeren van bijzondere pajongs,

bet dragen van bepaalde kleeren. bet eten van vorstenspijzen

(Krom-Brandes p. 141) etc 2
). Uitsluitend zal bier gelet

worden op den reehtstoestand dezer vrijstiften.

In een uitgebreide oorkonde van Caka 795 = A.D. 873 3
)

reeds wordt aan iemand het genot van „des vorsteu aaudeei”

(eig. goed of have drbyahaji) van een bepaald vrijgebied

verleend en aan 's vorsteu dienaars: soldaten en belastiug-

inners de toegang tot deze , slma kasutantran” ontzegd.

Van de bekende vorsten Mpu Sindok 4
) (4- A.D. 930) :

)

en Airlangga (+ A. D. 103U) ,:

)
zijn talrijke vrijbrie-

ven bewaard, waarin duidelijk aan bet liclit treedt,

dat de vorst sleebts vrijdom van belastingen verleende.

In deze sehenkingsacten beet bet, dat bet nieuwge-

vormde vrijgebied opboudt een deel nit te maken van

het rechtsgebied 7
), waartoe bet oorspronkelijk behoort

en dat bet daarvan voortaan gelieel onafbankelijk is, zoodat

1) Ki'orii-i3i amle a op. en. passim: \gl. li. v. Xot. Bar. (ion. XXVI
(183s) p. To,

2) Vgl. ook Kern, Vend. en .Mi-il Kon. Akud. Weteiisch. 2e Hk-.

X p. S3 en v. v.

3) Krom- Blondes op. nr
, p. In In.

4i Not. Bat. Con XXIV (Ism,) p. 14 ten XXVI (lsys
.
p. S3 s',.

•b) Krom-IlrandeH op. pit. p os. nil, 71 v.v. p, a. p.

C) Selmeke. Hot bnek van Homing, p. 23 met ile literatuuiupgaven.

7) Mini (umnteii) .... pimikangeii de . .
. ;

inari kapnrabyapara
de

. . . .
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allerlei koninklijke ambtenaren. funetionarissen en krijgslie-

den bet niet meer mogen betreden of aan privileges ervan

toruen ’). Ue ,lasten en lusten” (sukha dulikka) ,klein en

irroot, van welken aanl ook". die liet beheer van de sticbtincr
' o

medebrengt. komen voor rekening van den geprivilegieerde 2
)

wieos bevoegdbeid is . pramana i sadrabya hajinva - :j" d i.

de bescbikking over ,des vorsten aandeel”.

De oorkonden van bet volgend tijdvak. n. 1. van den

bekenden Jayabaya (+ A. D. 1135). geven voor vrijstiften

denzelfden reebtstoestund aan als bierboven is geteekend 4
).

Een specimen der sehenkingsacten van de volgende eemv

(f ’aka 121(5 = A. D. 1294) leert ons betzelfde 5
). Hier wordt

bet gehucbt Kudadu losgemaakt nit bet verband van zijn

vorig reebtsgebied en zelfstandig en vrij gemaakt ten bate

van het dorpsboofd onder dezellde voorwaarden 6
).

Dit kail ook gezegd wordeu van de vrijbrieven ons uit

de periode van den godsdienstovergang bekend. Ook bier

(Oaka 1408 = A. D. 14S2) wordt den met bet vrijgebied

bescbonkene sleebts reelit op de r
bbukti”’, d. w. z. betgeen

den vor-t op grond van zijti ,eigendomarecbt” toekomt

(d. w. •/,. belasting) "), toegekend.

1) Vgl. de door Kern in Bijdr. K. I. LXVI1 ]>. (110 sq<j. gepublicoerdo

steoninscriptio met de oorkonden hi) K rom-Brandes van af p. 120.

2) De/e formule komt in vrijwel alle oorkonden voor, vgl. nog

Krum- Brandt./, p. 1 so.

:b Passim, b.v. Kroni-Brandes p. 12, 14-i ty. 24 vgl. 20, p. 140 r.

40 ), Under de „drabva lia,|i” (eig. 's torsten goed of have) wordt 0 . ill.

verstaan hthislimj in natura \an de produeten van den grond (niet

ile opbrengst zelf: volgens een Cliinee/eh berieht 1 U%, ti roe not eldr, Verb.

Bat. Uen. XXXVI p. li!). van de ver-ehillende veesoorten ; tolgelden

bij ih|ken, wegen, bavengebleii, reeliten op liandel (douane-rechteiu, op

bet uitoefenen van ambaebten : heereiidien-ten (vgl. Pararaton p. ttl I enz.

4) Kroni-Brandes p. lo.'i v. v. Zoo wordt b.v. aan hot dorp (s-lionfd

' r.ima) \an lima duw.ni i dalem th.ini t.a.p. p. 102: swaprnmana
irika bbnktyananva \erleend. Vgl. \ order liv. p. IT-'.

>) Braudes, Paraiaton, p. 77 sipp
,J

’) \ gl. nog Braude/, Not. Bat. lien, lsyit, p 04-00, inseriptie van

1427 A.l).

7) Braudes, Not. Bat. Gen. lKSS, p. Xlll sipp, Kroni-Brandes p.

212 sij, 220.



De coiir] unit'll
,
waartoe ons dew feiten leiden, zijn alznn;

if. Hef oorsproflkdijk knrakter van het pcrdikan-insti-

tu ut is niets emdei 's d'ui vi'ijduni van de cum den curst

verseltuldujdt verphcldingen of toe>vj:ing can de vorstelijke

bevoegdhtden. voorvloeienOe mt dims lkj< ndianswht.

de. Hef ..eigendoridrechf' can den v<>r-d up den ijiond

oiuvat oovspronkeljk op Java emails in Voor-Indie prue-

ti-sch sleckts de bevuegdheid tot bclastinghcffuuj.

B.

Fit het voorafgaande volgt, dat in de niiddeleeuwen op

Java, ondanks het z. g. ,,eigeudom'reebt van den vorst'’

de bevolkiug evenals in Yoor-lndie (Burnell, op. cit. p.

116 eu v. v.) allerlei aauspraken op den grond kon doen

gelden.

Ilet door Jonker uitgegeven Oud-Javaan-ich wetboek geei't

daar dan ook allerlei voorbeelden van. Ken enkel zij het

voldoende bier auu t*
j haleu

:

Art. 268. Indien bezit.-recht met medoweten van

den reebtliebbeude (eig. eigenaar) op den grond door

een under wordt uitgeoefend en indien bij dit 2<

>

jaar beeft gedaan, zonder dat degene, die op dit be-

zit-sreeht aauspraak maakt daarvan iets zegt, dan is

diens uan-praak op daen gaud rerdirrnm. Zoo ook

een gesrhenk can den caret en alb-s wat ges< honken

wordt, dat met geweld door een under gebruikt wordt.

gaat verloren.

Art. 269. I ndien er goed, van welken vurm ook,

door den lev.it ter (of eigenaar-'
i
verlaten wordt, moet.

de r orst bet eer.st gedurende 6 jaar be.M-hernieii ; na

dien tijd mag lnj bet zich toeeigenen. want :ijn eigen-

dom ]A liet dan (Vgl. Art. 4M. 1 OO
p

g.VJ erz
).

(Jit de oorkundetl blijkt eebti-r, dat dezr Ct'e/ift )l dm de

bevolkiug op dm grond niet <dlem ui de throne de) (groo-
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kinltds uitheemschd) mt ') bestomlen. ntctar ook irerkebjk

in de praktijk itifytoefi nd u'erden.

Zoo vvurdt b.v. in een vrij brief
2

)
van A.D. 860 die in

13 <3 vernieuwd vverd. gela?t als vrij reclitsgebied dien

"mud af te bakenen, dien de met bet vrijniark te begunstigen

per^unn zilf [ukocltf Itml.

He opvatting. die men van bet z.g. .eigendomsrecbt van

den vor-t op den grond'’ heeft, slnit de lnogolijklieid van

een dergelijke tran-ai tie in bet gelieel niet nit 3
).

Zellk kan een purth idttr de grundeu 4
), waarover liij de

volledige besebikking beei’r, wegsebeuken. Prof. Kern beeft

van dit laatste in Adatreehtbundel I p. 198 en v.v. een

voorbeeld gegeven. In Paka 8SS ~ A.D. 966 selienkt iemaud—
geen vorst — als vronm gift gioudgebied. :>yn ktndsdeel 3

),

ijetrfd van zijne vuormider^. n.l. de ir<„ de grondeu ten Zniden

van zijn vvoonstede. aan eenige voorname BuddbUtiscbe gees-

telijke heeren, om de tukiiii>*h n van de bun gesehonkeu gruii-

den, die reeds m P. 861 — A D. 939 door mpu Sindok roorlten

let rrljdift iruren i/einiitikt 1''), ten bate van benzelven endehun

toevertrouwde lieiligdommeii aan te wendeu en tevena bet

zielebeil de* *ebetikers en der bevolking te bevorderen ').

1> Vi;!, owr ile waanle sail li.-t iluor Junker uitgcgeven ( linl-.Im aan-
'!,,lie werk al-. reelit-liinn. Van Vnllenlni' en, Adatreelit, 51 . 1 gg

(
1 g

,

111 . (
> j

1 (mil Ja\a «>old tin

*

1-

1

do \\ oi hook on bij <b* roolu^praak Ook

iipt sfowoontoroobt : Kawi-ooi kmidon miii (’ohm Stuart XVI.
2 ) < •i > |Mililir«>«T<l doot Korn i it Yor«d. on Mod*»d, Kon. Akad. v.

NVoroji^oh. \ fil. L-rr. 2d Uks. \ p. TT-1

1

• *) AmiPro ^Mubooldon \mdt im*n noij m dr ooikomlc Kroin-Brandos

<>p. oit. p. s‘t ) | (J s.y.i - A. Ik mpu Siudok|; /oo ook 1. o. p. 5)5

(k *>*.’> -- A. I). 5 ) fk mpu Snulok): \ order ('ohm Stuart, Kawi Our-

komlm No. I on/.

0 Y-l Kj•oiu-Brandos p. 1

1

s« j

»
j

.

;)
) Zoo ouk Krom-Brandoa, op. oit. p. 1 17 on v v. (O 1022 — A. I).

Hon), \uk p. 250
.

b) Kaw i Ootkondui XXII: Korn, I>i|dr. K 1. LXIX p. B7.

*) N J?l. Krom-l)i ,ando'i, op. oit. p. 110 on 117. Andoro voorbooldon

\au dor^olijko pninoiilioro sohonkimjon \an giond: ibid. p. 71 on p.

-Ol oil bij Korn, Vot'd on Mod. Kon. Akad. \\ etetwh. Atd. Letterk.

2o Uks. X p. SH • onz.



Dat in de midcleleeuiccn pnvaat etgendom van land, self?

van icoesten groncl— cvenals m Yoor-Indii — ook op Jura

rechttn* bestund. blijkt nit deze inseriprie at'duemle. Ook is het

duidelijk, dat ondauks bet .eigendomsreclit" van den vorst

partial!teren de beschikkiug uver lumne gronden, zelfs,

wauneer deze tot vrijstift vvaren getnaakt, beholden ]

).

W anneer in de oorkunden, zooals een enkel niaal het geval

is, het verleenen van de vrijheerlijke reehteii met een 'dien-

king van zekere velden gepaard gaat. dan betret't deze speeiaal

den vorst toebeboorende (domein)groiiden =
).

Doth nogmaals zij geconstateerd, dat een sehenking aan

grond niet tot het karakter van het vrijstift behoort. Eventnin

zegt het fed, da * ten hepaalde desn of slreek een rrijmark

is. iets over den reeldstoestand, lvaorin de grondai ervan

vtrkeertn.

Geheel afgey.hciden van de rraag of dp gronden van een

bepaalde street; erfelijk individueel of communed bezeten

warden, kan de vorst deze van de aan liemz.elf of aan

landsckap.shoofden verschuldigde verpliehtingen vrijstellen,

aan het gezag diet hoofden onttrekken, cap met de ver/.orging

van zekere (godsdienstige) belangen lielasten, al dan niet

met aanwijzing van een hoof'd, dat hij voor de uitvoering

van dezen maatregel verantwoordelijk stelt, kortoni rrij-

heerlijl; waken.

Doeh zooals hoven al i- gezegd en zooals uit deze uit-

eenzettingen blijkt, is tut wr;a / ran het vrigYtft irfs i/p/ied

under* dan dot der wet lot di dbon n'deYel der i loin eingronden

sainen/nmgindc apanages, een instituut, dat men in den

ouden tijd op Java ook reeds kende.

1) Ygl. nog Krom-BranMo», op. en., p. 'JOs 2 lo

lloe zeer Me vorsr geMwongen was piirriociliere aanspiakeu te ont-
/ien. bewpst een ante ala Krom-KianMes, p. ,s;>

:
ye], J t(in v

( , h;{

-) V
S>- K, 'rn - V " r'b "" I. e. p. 7!) (Opgeme.kt moot woolen

Mat Me liier aangehaalMc ooikomle \enaUHit i, : BranMe, I’araraton
p. »4

,
bit).
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C.

In den vrijbrief op .Tuva ontbreekt evenmin als in Yoor-

Indie de foevoeging, dat er aim de rechten van het stift

niet mag getornd worden. Tegen dengeue. die de privilegies

stoort, wnrdt een saeramenteele vervloeking uitgesproken,

waariu de onverlaat. wie liij ook zij. met den afschuwelijk-

sten dood, de hel en een veraehte wedergeboorte bedreigd

wordt ').

Niettemin overwonnen zelfzucht mi eigenbelang vaak de

Trees voor een akelig hiernun aals. Das nmest de wetgever

aurdsehe straiten bepalen tegen een inbreuk op de rechten

van de vrijmark.

Indien iemand een grensteeken wegn-etnt of met geweld

omhakt, vervalt liij in een zeer '.ova re gtddboete

Wie vrillekeurig veranderingeu in de privilegit 3 aanbrengt,

wordt met de hoogste geldboete gestraft s
). Op vervalsc-hing

vau zulk een oorkotnle is de doodstraf gesteld *).

Took ondergingen blijkens de ons bekotide iimcripties veel

stichtingen in den loop der tijden allerlei veranderingen.

Sommige gingen geheel te niet, andere ratkten nit elkaar.

Zoo vinden wij vaak vermeld. dat men ten aanzien van een

bepaalde vrijmark verzocht zo weer te herstellen 'j. Een

aardig voorbeeld daarvan geeft een in.'i iiplie nil Y 1191 =
A. D. 1209 '•). waariu bet beet, dat het onderhoorige

gebied van St. Sanvadbarma verzoekt oin nvereenkomstig

de \oortijds reeds door Z. M. Wimuwarddhana verleende

1) Y el. Kern, Yerspr. Uesehr. \ I, p. 2J2 en v.\,— Over de e&scntioelo

hestanddeelen miu een M|]lnief, /ie Braudes, Paranuon p. !*i en ill

Oroenevelilt "s Oatulogus, ]>. Hn.i en v.v.

2) Junker. AYethoek Art. 14 1 ]>. 12 s en v.v.— Ygl. Ilnzeu, Verli.

Bat. Oen. LY, 2e >t. p. lot.

1) Jolly, Keeht uml Sitte. p. 10.").

4't Jolly, Keeht uml Sitte, p. 114. 1 2Y gq., 10.').— Jlanu, IX 232.

\ gl. Buinell, op. eit. p. ll.’>.

•

r
>) B.v. Krom-Bi ancles, op. eit. p. 122; Pararaton, p. 1HT.

ti) Kroin-lVumles op. eit. p. It'S en v.v.
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Sfunst in reeliten van de heden van Thanibala geseheiden

te worden.

Ook elders leeren wij, hoe versehillende vrystitten, vaak

op aanvrage, weer vernieuwd worden

1

).

Zoo iets ging vaak met uitbreiding der reeliten gepaard J

).

Van den bekenden vorst Hayam Wuruk wordt ons in de

Xagarakrtagama ') (voltooid A. D. 1305) verhaald. dat lip

al de stiehtinsj'oorkonden der vrijstilten liet lierzien.

Ken merkwaardige oorkonde. door Brandes in de Pararaton

gejmbliceerd, doet ons zien, dat de vorsten zieh zelt's ver-

stoutten aan een reeds bestaand heilig reehtsgebied een deel

te ontnemen, om dit tot een zelfstandige vrijmark te ver-

heflen 4
).

Een dergelijk voorbeeld is mij nit de Xagarakrtugania

bekeml. Ten beboeve van den koninklijken graftempel te

JSimping (LXX1V vrs. 1), waarvan toren. liootdpoort en

gordel onder Krtarajasa, den stichter van bet rijk van

Madjapahit. waren gebouvvd (LXX: 2) en waarin diens

aseli ook is bijgezet (XLVI1: 3), mini Ilayam Wuruk ink'.

1283 -= A. 0. 1301 (LXI: 2), weliswaar tegen sehade-

loosstelling, grond van een atnler vrijmark af om liet lieilig-

dom op waardige wijze te restaureeren.

Kit dit alles bljkt, dat, ook al worden in de oorkonden

de toekom^tige vorsten aangespoord om niet aan de door

bun voorgangers verleende erfelijke stielitingen te toruen ’),

liet niet alleen de tand des tijds was, die deze eerzame

vrijmarken aantastte: met de strengste stratt'en inoesten de

euvele selienders worden bedreigd .... dorli ook voor de

vorsten zelf waren de stiffen niet veilig.

1) Krom-Brnndos, op. eat. p. 32 sq. In'!, 1 <)."», lit'., 122, ]Vi, Hie,

IT 3 enz. — Kern, Vet>I. en Med. j>. S3,

2i Krom-Di a rides op. eit. )>. i .
*>

, I .'>!).

H) LX XI X : 1, I.XXX: 3, I.XXXI: 1, LXXIII: 2, XVII : s, XLIX.
4) 1’iiniraton, p. SO en S3.

•‘>1 15. v. Kroni-Binnde-., op. eit. p. 130, 123, 142, lli2, 1T4 en v. v.

lit), enz.
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Al droegen zij him praerogatieven geheel of gedeeltelijk

ctan het rrijgebied over , dit blecf toch altijd nog onder hen

eessjftetren en zij icerdui in de practijk geacht ten alien

tijde het recht te hebben de privilegies naar eigen goed-

rinden te wijzigen of te vernietigen.

Als blijk van deze ondergescbiktheid van de vrijheerlijk-

lieden aan den vurst konnen wij noemen de vaste sommen

(pasek pageh), die zij bij liet verleenen del- voorrecbten aan

bun opperheer badden op te brengen 1
). Vaak neemt men

nog de verpliehting een zekere retributie ten bewijze van

onderboorigheid, jaarlijks of periodiek te leveren, op zich.

Ten slotte zij er nog de aandacbt op gevestigd, dat blijkens

de Nagarakrtagama (LXXIY: 2; LXXV: 1: vgl. LXXIX: 3),

althans in de Madjapahit-periode, de vrijstiften onder bet

toezicht van allerlei ambtenaren stonden, aan wier hoofd een

soort van minister gesteld was, terwijl (j'ivaieten, Brahmanen

en Buddhisten ieder een — blijkbaar door den Vorst beuoem-

den — superintendant badden (ibid. LXXV: 2)
2

).

Hieruit ziet men dus
,
dat de vrije stichtingen rechtstreeks

onder den vorst ressorteerden en aan het gezag van de

hoofden der landschappen icaren onttrokken.

Deze conclusie leidt tot de overweging of niet vaak

politieke belangen bet ontstaan der vrijstiften bebben

bevorderd.

Wat de redenen betrett, die den vorst tot bet sticbten

van deze instellingen gedreven kunnen liebben, ze zijn vele!

De geheiligde vorstelijke graftempels 3

)
vereisebten verzor-

ging: wat was eenvoudiger dan de omwoneude bevolking

van verplicbte opbrengsten of verplicditen arbeid vrij te stel-

1) De vermeliting van de grnotte dezer pasek pageh, die ook aan

andere aanzienlijke dignitarissen word gegeven, ontbreekt in de mecste,

meer uitvoerige, oorkonden nooit.

2) Ygl. Nag. NYU! : 7.

3) Ygl. Nagarak itagama LX1X, LXX1U: 2 — LXXV ; Bijdr. K. I.

LXYI1 p. 616.

Tijdselir. y. lad. T.-, L.- en Yk., deed LYIII, all. 5. 5
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len en de conversie dezer wereldsche lasten in godsdienstige,

die meestal zaehter drukken, te verordenen ').

Betraehtten de Javaansehe vorsten de voorscbriften van

hun godsdienst in liet algemeen zelf nietaltijd even trouw

2

),

nietterain hadden zij gaavne blijken van waardeering over

voor hen, die hun omgeving in een meer godzalig leven

voorgingen of door hun onderricht daartoe opwekten s
).

Vaak werd tot dat einde een vrijstitt afgebakend voor here-

mieten van de versehillende secten

4

). Elders lezen wi] weer,

dat eenige (heilige) desa’s van belasting werden vrijgesteld,

omdat de bewouers , godsdienaren waren van den heiligen

berg Brahma’’ (Brama) :i

). Kluizenarijen

6

), monniken-kloosters

"), heiligdommen 8

), enz.
9
) werden geregeld met een vrij-

mark begunstigd. Zoo werd een „slma swatantra (lepas)

den (op een bepaalde plaats) vereerden Heere” (Batara)

aangeboden ter vermeerdering van zijn cnltus l0
).

Doch herhaaldelijk vinden wij ook als aanleiding tot het

stiehten van een vrij rechtsgebied vermeld, dat de begun-

stigde zich op de eene of andere wijze jegens den vorst

verdienstelijk had gemaakt. In een oorkonde van Airlangga

van 1034 A. D. heet het, dat een dorpshoofd (Lima) gepri-

vilegieerd werd, omdat hij den vorst een nacht onderkomen

had verleend en hem trouw was gebleven op een haehelijk

oogenblik gedurende den oorlog "). Elders weer l!

) wordteen

1) Xiig. XXXI: 1 en 2.— Kern, Vend, en Med. ICon. Ak. Wetensch.
Afil. Lett., 2e Rka. X p. 82, 83.— Krom-Brandes, op. cit. passim.

2) Vgl. N.igarukrt.igaina L-LV en Bijdr. K. I. Te Rks. IX p 21 en 12.

3) Kern, Versl. Med. Kon. Akad. Wetenseh. Afd. Lott. 2e ltks. Xp. 81.

4) Kern, Bijdr. K. I. dl. LXV1I p. 614.

5) Xot. Rat. (ten, 1899 p. G4-G9.

6) Patapan, dharm.cerama, Krom-Hrandes, op. cit, p. .32-33, 144.

7) Kabikuan, op. eit. p. 71.

8) Kahyangan, op. cit. p. 104.

9) \ gl. X.igarakrt.igama LXXVI — LXXXI.
10) Krom-Brandea, op. eit. p. fi9, 77, 95, enz.

11) Krom-Brandea, op. cit. p. 1 28. vgl. p. 1 ;,5

12) Pararaton, p. S3,
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dorpshoofd begiftigd, omdat hy Z. M. Krtarajasa Jayawar-

dbana, toeu deze, voor by vorst werd, door vijanden werd

achtervolgd, niedelljdend een sehuilplaats had verleend.

l it de Xagarakrtliganm (vgl. o. a. LXXXII: 3a) weten

wij trouwens, dat men door bet afbakeneu van vrij-

marken hooge ambtenaren wel voor bijzondere diensten

beloonde.

Een vergelijking van deze handelwijze met gelijksoortige

toestanden in Atjeh J
)

leert ons, dat, waar deze overal

gelegen vrijgebieden aan bet. gezag der landscbapsboofden

werden onttrokken en rechtstreeks onder den vorst zelf

ressorteerden, zij als voelkorens konden gelden van het

boofdgezag in de provincien en een gesebikt middel tot

centraliseering van het bestuur vormden. Hieruit zien wij

welk een politiek belang de vrijstiften voor den vorst van

Madjapahit badden.

D.

Is in bet vorige een en ander medegedeeld over de ver-

bouding van den vorst tot de door hem met vrijdom be-

giftigde desa, nu dient de positie van den geprivilegieerde

ten opziclite van bet vrijstift gescbetst te worden.

Boven is er al op gewezen, dat in de uitvoeriger oorkonden

— in de kleinere wordt vaak Moot van vrijstelling gewaagd —
de vorstelijke praerogatieven onder geboudenis bet opper-

gezag van Z.M. te blijven erkennen op den begunstigde

over gaau. Deze laatste kau, zooals wij reeds zagen, een

stichting 2
) of een bepaalde persoon zijn die daarmede de

bevoegdbeid krijgt, al naar den omvang der verleende

voorreeliten

,

te besehikken over belastingen, tollen, veerrecb-

ten, tribuut voor bet uitoefenen van ambachten en derg.

1) Snouek Ilur^ronje, Atjehers, 1, p. 129.

2) Of wel een geheel dorp, zooals het bv, uitdrukkelijk in een oor-

konde van Airlangga (Schi icke, Ilet Boek van Bonang, p. 33) bij Krom-

BrandeB, op. cit. p, 253 gezegd wordt. Het dorpshoofd wordt bier voor

de uitvoering van het edict (prarasti) aansprakelijk gesteld. Vgl. nog.

Kern. Yersl. en Med. Kon. Akad. Wetenach. afd. Lett. 2e Kks. Xp. 85
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In de oorkonden wordt dan gezegd, dat ket vrijmark met

zijn Iioogten en laagten, ravijnen. drooge en natte velden
')

zijn „punpunan" geworden is, d.w.z. zijn „lieer"lijkheid 2
).

Wij moeteu eckter goed vastkouden, dat voor iemand

een vrijgebied stiekten niet in zick sluit, dat kem ook de

besckikking over de gronden daarvan wordt opgedragen.

Over den rechtstoestand der gronden wordt kiennede niets

bepaald 3

) : deze blijft iudividueel of communneol bezit,

domein-grond enz.

Dit blijkt nog wel hieruit, dat, waar door toevallige

omstandigkeden de geprivilegieerde wel te besckikken kad

over de gronden van zijn vrijmark (b.v. doordat kij ze door

aankoop verworven kad), in den vrijbrief een elausule is

opgenomen, hoe de gronden voor godsdienstige doeleinden en

onder zijn kroost verdeeld zullen worden, terwijl ket vrij-

gebied zelf onaangetast blijft

4

),

De voordeelen, die ket beschikken over de vorstelijke

praerogatieven opleverde, kwamen eckter niet altijd in lmn

gebeel ten bate van den geprivilegieerde.

Soms vinden wij in de oorkonden vermeld, dat zij onder

eenige personen verdeeld tnoeden worden, of dat deze er

gezamenlijk over te besckikken liadden (Vgl. Kern, op. cit.

p. 85 e. a. p.).

Zoo worden b.v. in eon oorkonde van mpu Sindok,

waarin zooals vaak J

), aan een hciligdom de besckikking

1) Ouk wel een- „zondor sawah’s en wild”, Krom-Brnndos, op. ei t.

p. lo,s. Mon vindt ilus liier ovemiK in do Engolseli-lndisehe oorkonden

dc/idfde boperkingen en uitbroidingen.

'2j Panpunan hangt snmen mot (m)pujieer. Ygl. Kern, Hjjdr. K. 1.

lsOS, p. — T. IP (i. K.\Y. XVXl! ]i 14K.

B) Moestal luidt de acte dan ook bv. nl> volgt: Pakn.inya sima

punpunana. . . .

Ygl. V.igarakrtngaina XXXV:
4) Ygl. de door Kern, Versl. en Mod. Kon. Akail. Wefensob. Afd.

Lettoik. '_'e ltk«. X p. 77-1 lb behnndoble in<criptie, p. 07 on Krom-
Biandos, op. oit. p. 05 on v.v.

5) Krom-Brandos, op. oit. p. 77: f’ula - kawikuan,
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over eenige vorstelijke praerogatieven worilt toegewezen J

),

de inkomsten, die zij inbrengen, verdeeld onder den tcm-

pel, ket boot'd van bet dorp en de inners der vorstelijke

scbatting.

In een vrijbrief van Airlangga ten behoove van een

klnizenarij -) worden daarentegen de beerlijke reeliten aan

bet dorpaboofd toegekend •“).

Ons ouderzoek leerde ons reeds, dat, al 'verden de vrij-

gebieden oukenoepelijk of erfelijk geinaakt, de fijd en de

opvolgende vorsten de aldus verworven voorrecbten met

ouaangetast lieten. Naar alle waarsehij ulij kbeid berustte

dit erfelijk maken op de veronderstelling van bet kustenicezen.

Men kon imrners met vrij groote zekerbeid verwacbten, dat

de zoon de carriere van den vader zou volgen. Xlisscbien

bebben wij de oorzaak van bet verval \eler \ rijgebiedeu

vvel te zoeken in h et feit, dat deze lllusie niet altijd met

de werkelijkbeid in overeenstemrniug was of dat sonnnige

lieden ei< ren belancr boveu dat van bet stift stelden.

In deze ondere oorkondeu wordt bet vrij mark meestal ten

bate vau den begunstigde zelf en van zijn „kiuderen en kinds-

kinderen voor nu en later tot in lengte van dagen
-

’ verleend

4

).

In een acte van (,’. 004 — 1042 A. D. s

)
daarentegen beet

bet dat bet vrijgebied mag gebruikt worden door bet na-

kroost, zoon, kleinzoou, aebterkleinzoon enz. tot het zevende

geslacht °).

1) Krom-Brandes, op. eit. j>. 105 en v.v. 5 gl. ook ibid. p. 1 11 eu v.v.

bl en 07. Zie voider ibid. p. Mb

-) Up. eit. p. Ill m[.

b) Andero bepeikemle bcpalingeu b v. Krom-Brumled, p. 115 en v.v,

4) Pararutun, p. 7>s
,
bl, bi!.— Ki-om-Brande*. o[i eit. p. 11 (IZi, 05,

lliit. Santana-pratisuntann ; het Imitate, volgens Kern. Bydr. K. I. It

p. 001 zelf.- : „aanverw'uiiten".

5) Kroni-Brandes, op. eit. p. 1 4 1 . Hot id \vnar-chyiili|k een eopie

'an het eieenlijk ducuinent. Branded T.B.U.K.W. XXXII, p.lldnt.

0) Somd wordt in do \ii)brieven ook alleen gosprukon van saw oka

dock liet is niet uit te maken of liier alleen „kinderen” (vgl. b. v.

Krom-Brandes, op. cit. p. 250) dan vvel „uakroost’’ ia bedoeld.
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§ II.

Waar we in de vorige § liet karakter van de vrijheerlijke

sticliting in het Hindoetijdperk in grove lijnen geteekend

hebben, kunnen wij nagaan, of het zieh in den Mohamme-

daanschen tijd gewijzigd heeft.

We constateerden, dat de installing der vrijgebieden een

uitvloeisel was van de Yoor-Indische rechtsleer J

)
omtrent

het z. g. ,,eigendomsreeht van den Yorst”, dat geen andere

gevolgen dan de macht tot heffen van belastingen en derg.

met zieh medebrengt. Dienovereenkomstig draagt de Yorst

slechts zijn praerogatieven geheel of gedeeltelijk aan den

geprivilegieerde over, onder gehoudenis zijn oppergezag te

blijven erkennen. In den rechtstoestand der gronden wordt

door dit instituut echter geenerlei verandering gebracht. Het

vrijgebied wordt daarniede aan bet gezag der landsebapsboof-

den onttrokken en ressorteert recbtstreeks onder den Yorst,

die hoe ,.onherroepelijk” bet vrijdomsedict moge zijn, in de

practijk bevoegheid heeft alle hem goeddunkende wijzigingen

aan te brengen. Yau ouds blijken de privilegies verder

niet tegen den invloed van den tijd bestand te zijn. Aan

de erfely kheid van de sticliting, die bierdoor eenigermate

quaestieas is geworden, werden sorns DOg allerlei beperkingen

opgelegd, die ze b. v. slechts over 7 geslacbten doen strekken.

Yoorts bleek, dat juist door bet ceutraliseerend karakter,

dat den vrijstiften eigen is, de instelliug er van niet alleen

godsdienstige of persoonlijke belangen diende, doch waar-

schijnlijk ook dikwijls door politieke overwegingen werd

ge'inspireerd. Hoezeer echter de bevordering van den gods-

dienst in deze aangelegenheid op den voorgrond trad, leert

ons wel een gedicht als de Nagarakrtiigama, bij welks

lezing men den zeer stelligen indruk krijgt, dat de gcho-lc

geestelijkheid in Jtef genot van een rrijstift werd i/csfeld
,

of vrijdom genoot (Vgl. Manu YII : 133).

1) Genui'en Maleisch-polynebisch is het zeer stellig niet. Vgl. De
Haan, Priangan III p. 3oS v. y.
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Indirect blijkt one dit nog uit bet woord merdika ==

maharddliika: in de Oud-Javaanscbe literatuur wordt bet

geregeld voor ,,geestelijke’’ gebruikt ]

J. In den loop der

tijden beeft bet ecbter deze beteekenis verloren en is slecbts

de aanduiding geworden van dengene of van betgeen

vrijsteliing van lasten geniet. Ja zelf's, evenals bet woord

wakeueb in bet Atjehsch = Mai. wakap = Arab, waqf s
),

is bet louter ,,vrijheerlijk” in den ruimsten zin des woords

gaan beteekenen en wordt bet in de Vorstenlanden zelfs op

apanage-bouders toegepast, boewel de instelliug der perdi-

kandesa’s in wezen niets met bet instituut der apanages te

maken beeft.

In bet nu komende tijdvak wordt naast bet oude ,,lepas-

aken” bet synoniem ,,merdikaken’’ gebezigd voor: een

(of: als) ,,vrijmark geven”, ,,vrijdoin verleenen”.

Van de vrijbeerlijkbeids-oorkonden uit den Mohamme-

daanscben tijd zijn uiij slechts weinige specimiDa bekend.

Docb dat weinige is voldoende, om vast te kunnen stellen,

dat evenals te voreu zoo ook in dit tijdvak allerlei religieuse

instellingen van de guusten van vorsten probteerden, die in

bun particulier leven bet met de ritueele plicbteu niet zoo

nauw nameu. Als vroeger werden met vrijgebieden begunstigd

beilige en vorsteiijke grafsteden, beiligdommen (moskeeen),

vrome leeraren, waaraan de vorst zicb verplicbt voelde 8
).

Docb ook werden nu eveuzeer vrijmarken afgebakend ter

bevordering van den eeredienst als zoodauig *). (Hierop

berusten de privilegies van de z. g. kepoetilian-desa’s en de

1) Kern, Kawi-Studien p. 57; Bij<ir. K. I., Congresnummer T. L.,

p. 5; Indische Gids, 1880, II p. 1214.

2) Snouck Ilurgronje, Atjeliers, I p. 12b en v. v.

3) Ygl. llolle, T. B. G. XVI p. 340 en v. v. — llouffacr, Biplr. K. I.

6e Kks. X p. 160— Ygl. Fokkens, T. B. G. XXIV p. 311-321, XXXI
p, 488-437 Kouffner, 1.1. p. 150, vgl. p. 20.

4') Ken ander soort perdikan-desa vindt men waarscliijnli|k bi) Yan

Goens, Bijdr. K. I. 1 B volgr. IV p. oUS plngaitui)— Ygl. ouk nog

Koloniaal Tijdschrift 1916, 15c jg., 1 p. 421 en v. v. en benerten p.

415, nt. 1 en 2.
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pakaoeman). Eveneens werd zoo aan particulieren wegens

in het oog van den vorst bijzonder verdieustelijke praesta-

ties een charter van vrijdom toegekend.

In al deze gevallen werden voistelijke praerogatieven weer

aan den uitverkorene overgedragen. Zelfs werden af en toe

de rechten der opgezetenen van het vrijgehied uitdrukkelijk

gereserveerd. Eenige voorbeelden rnogen bier volgen.

In een acte van 1643 J

)
verleent de Saltan van Mataram aan

Wanda, den wadana van Soekakarta met het hem onder-

hoorige gebied vrijheerlijkheid gedurende zeven geslachten,

wijl hij trouw bleef en medebielp in den strijd tegen Dipati

Oekoer

2

).

Omstreeks het jaar 1629 stelt de Soesoehoenan van

Mataram een zekeren Ki Moekarab, die in den dienst

ongelukkig is geworden, vrij met zijn nakroost J
). Zooals

vroeger in den Hindoe-tijd aan het slot van de oorkonde

goden en geesten werden aangeroepen cm den onverlaat,

die aan de privilegieu zou roeren, onheil te berokkeneu,

zoo smeekt de Soesoehoenan bier Allah, den Gezaut, de

negen Heiligen, deu Soesoehoenan Goenoeng Djati, dat

het land van hem, die het bevel van den Soesoehoenan

vau Mataram weerstreeft, een wildernis worde

4

j.

Het is opmerkelijk, dat in deze vrijbrieven, evenals in

den Hiudoe-tijd, niet alleen vrijdom van belastingen en

diensten werd verleend. maar ook privilegieu over kleeding,

pajougs en krissen werden gegeveii 6
).

I) De Haan, I’liamnin, 111 p. 57 t«pj.

-) Braudes, T. I!. U. K \Y. XXXII j>. lit,4; \gl. Holle, T ]{, 0.
K. AY. XVII ]». 34:! en v. v.

e] Hollo, 1. 1>. G. K. A . Xlil },. 492.— [.en atider \uotl>eeltl t intli

men nog IJijtlr. K. 1. If Y"Ifi. I :;t;t;.

4 ) Holle, T. B. (i K. AY. XYII p. 3 ( 0
;

XIII p. 192 Vjfl. Tijdwlir.

Binn Bt-t. J, p, S5.

5 ) Yan lvee~, Overzicht van tie "e-eliietlem- iler I'reuni'ei-Uet'ent-

schappen p. 21
,

nr. 3.— Ilolle, T. B. H K. \Y. XYII p. 312— lluh3 el-
mann, Tydschr. Binn. Best. I, p. 95
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De eontimriteit is verder te bespeuren in de vervanging

van den vroegeren uiinister-superinteudant dev vrystiften

door den Hoofd-Pangiioeloe van fc’oerakarta, die ook in au-

dere opziehten in diens plants is getreden J
). Het is zelfs

niet onwaarschijnlijk, dat op verschilleude j)laatsen, waar

zieh than? Moliammedaansche perdikan-desa’s bevinden,

oorspronkelijk Buddhistisclie of Hindoei'stische sticbtingen

zijn geweest

2

b

Omier Mataram werd evenals te voren een politick ge-

bruik van de vrijheerlijkheid gemaakt. De Preanger werd

in de dagen van Van Goens gerekend tot Selarong (= Ba-

ujoemas) te behooren.

Uit een v rij brief van 1641 s
) blijkt tin, dat de toenma-

lige Soesoeboenan. toeh al tot eentralisatie van bet gezag

geneigcl 4), dit afgelegen gewest aan bet Lestuur van den

Stadbouder van Selarong onttrok en het recbtstreeks onder

zichzelf liet ressorteeren, door het ,,perdikau’’ te maken 5
).

Zelfs bij bet tractaat van 1705, waarin „de Preangerlanden

volkomen aan de Gompagnie zijn overgetranspoort”, werden

deze landeu feitelijk evenmin als in 1652 c
j of 1677 in

vollen eigendotn overgedragen. Uit de Javaausehe teksteu

blijkt, dat men der Compagnie sleebts een ,,vrijgebied”

1) Vgl. Fokkens, T. R G. K. \V. XXIV p. :>21 en v.v.; XXXI p. 4.S7

en v.v. Einilresnme III p. '21; Van ilen Berg T. B. G. K. A\ . XXVII

p. lit; de X.rgarakrt.ignma-passages, aangelianld Iroven p. -lot
;
Routiner,

Bijdr. K. I. tv \ulgr. X p. 1.77 en v.v. Vgl Kront, T. B. G. K. AV. 1,111

p. 120 en v. v.

2) llrndroMinid III p. 24; vgl. Rotiffaer, Bjidr. 1\. I. d.'
- volgr.

X p. 20, ir,0, lol). — Fokkeno. T. B (i.K. W. XXXI p 4M, 4S0. Met

Ongnrnn (p. 4o7, nr. ti is srulk- deukolijk ook het guvnl •jevveot.

3) I)e llaan, lViangan, 111 )>. 172 on v.v.

4' K van Goens, Bjplr. K. I le volgr. IV p 31S on v.v.

•0) Vgl. Iloilo, T. ]’>. ti. K AV. XVII p 2,12 v.v. en O'.lS v.v. Du

opricliting der drie groote regentselmppen was een inaatregel, dit*

tegon Batavia gorieirt was (fie llaan, op. tut p. .70).

<>) Van Kuos, op. eit. p 24 nt.; 2S.— Iloilo, T. B. G. K. AV. XVII

p. 717i2. — vgl. De llaan. op. eit. Ill p. B2 en Rijckloff van Goens, Bjplr.

K. I. 1" volgr. IV p. 347
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toestond x
). De Soesoelioenan deed dus feitelijk geeii afstand

van zijn „eigendooisreclit'
!

.

De vraag is nu: lioever ging in dezen tijd dat z.g. eigen-

domsreelit van den Javaanschen vorst. We mogen bij de

beoordeeling biervan ons niet laten misleiden door een zeer

despotische uitlating van den Soesoelioenan van Mataram,

Tegal Wangi, die R.v. Goens in bet jaar 1656 ons mededeelt:

, Mijn volck heefft als gbijlieden niets eiigen, maer alle ’t

hunne cornt ruij toe” 2
). Deze opmerkiug tocb komt met den

feitelijken toestand niet overeen. .De niet woeste door de

inlanders individueel bezeten grondeu kon de vorst niet in

eigendom afstaan, wel kon bij de daarop drukkende vorstelijke

recbten. . . . overdragen” 3
).

Inderdaad betretfen de bierboven bedoelde vrijstellingen

slecbts den vrijdom van belastingen en diensten 4
). Beide waren

in dezen tijd niet zoo zeer gelegd op de gronden als wel op

personen. Werden in de oorkonden van bet Iiindoe-tijdvak,

evenals in bun Voor-Indische prototypen, zeer nauwkeurig de

greuzen van liet pas gestiehte vrijgebied opgegeven, nu was

bet niet meer strikt noodig den reehtskring van den gepi-i-

vilegieerde zoo preeies af te bakenen: ieder had nu immers,

evenals de Regeuten, tocb slecbts met de toegewezen werkbare

onderlioorigen en hunne yezinnen (tjatjahk) te makeu 6
), die,

waarheen ze ook verbuisden, tocb de onderdauen van bun

oorspronkelijk hoot'd bleven. Hoofdgelden vormeu dus de

belasting r
>). ,En de om ’t geld derselver (d.w.z. der onder-

1) llen-lepasakan, Hollo, T. B <1. Iv. W. XVII 352 nt. 1 (vgl.

331), 335, vlg. 300.

2) Bydr. K. I. le Yolgr. IV, p. 307.

3) Holle T. B. G Iv. W. XVIf p. 313.

4j Vgl. nog T. B. <>. K. W . XVII p. 310 en v. v.

3) De Ilaan, op. eit. Ill p. 104 en v. v, ‘J00 en v.v.

6) Evenmin als De Haan, op eit. Ill, p. 177 kan ik mij met wut
Ilouffaor (E. X. I. le druk, I V p. 018) zoo positief voor het geheele Matn-

ramselie ryk beweert, vereenigen. De hier volgcnde /a./ ttnoth ut/spult.th

mil I'an Goens idoor De Haan on Kouffaer over ket hoofd gezien) is

er lijnreckt mede in strijd. Vgl. verder De Haan, op. cit. III p. 178
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daneu) in zijn casse te trecken bad hij (d.w.z. TegalWangi)

eerst ’t lioofdgeld op alle de huijsge.sinnen gesteld, die over

'tgansche land beschreeren
,
getehl ende onder lieeren veuleelt

zijn, op yder een reael van 8ten des jaers. Die nu niet bebben-

de (als genoegsaem waeracbtieli zij, datter soo veel realen

in ’t geheele land niet geweest hebben) moet een yder buija-

gesin opbrengen iO groote bossen pad)/, die op alle dorpen

aen ’s Koninghs ontfangers gelevert worden. . .

”
5). Dien

overeenkomstig trekt de vorst van Mataram sleclits ten merk-

waardig gering voordeel uit zijne buiteulauden 2
).

In de Mont.jonegoro (de buitengewesten) worden de domein-

gronden van den vorst, en de apanage ten bate van den

onderworpeu Pangeran, die aan bet hof vertoeft en in naam

nog bet bestuur voert, dan ook van de particuliere gronden

onderscbeiden 3
). Tit een oorkonde van denzelfden despotiscben

Tegal Waugi 4
)

blijkt duidelijk 5
)
— zij bet ook indirect —

dat deze laatste door den vorst, ondanks zijn z.g. ,eigendoms-

recbt” rnaar niet willekeurig konden weggesehonken worden.

Dit wordt ook bevestigd door verscbilleude artikelen van

de Pepakem Tjerbon 6
). Orn deze bron op haar practiscbe

en v. v., wiens gegevens hiemieJe volkomcn overeenstemmen (Ygl. op.

cit. I. p ‘20 en v. v.

1) Van (.ioens, Bijilr. K. I le volgr. IV p. 300 en v.v., 310 en v.v.,

300 v. r. en 300; vgl. Braudes. T. B. Cr. K. \V. XXX11 p. 340 en

v.v,, 343 en v.v. Dit lijkt dus niets op een den vorst kraehtens het

maronstelsel toekomend 2,0 van de oogst’’ (Rouffaer, E. X. I ledruk,

IV. p. 010). Hiermt blijkt ook ten duideljjkste, dat ook in dozen tijd

perdikan — instituut en apanage niets met elkaar genieen hebben. Al-

leen domeingronden kunnen trouwens maar in apanage gegeven worden.

Tijdens Sultan Agoeng had men de indeeling der tjatjahV al. Beneden

p. 413, nt. 1 ; vlg. Daghreuhister 1031 AT Aug.) p. 37. 1 1 * •
‘ o ( 13 Apr.) p. 63.

2) De Haan, op. cit. Ill, p. 170 en. v.v., 183 en v.v.

3) De Haan, op. oit. Ill p. 173. 170 Vgl. De Jonge IV 292 en v. v.

De uitdrukking Itoutjonesoro komt reeds in de Xiigarakrtagama (1300

A.D) voor (XX.XIV: 3).

4) De Haan, op. cit. Ill p. 213, SO, 82.

5) Van llees, op. cit. p. 28. Vgl. Holle, T. B. l». XVII p. 3-03 en v. v.

Oi Verh Hat Uen. LV, p. 14 en v.v.. 20 en v.v.. 10 en v.v,, 50,

‘0, 00, 02, 82 en v. v., 04 en v. v., 00 en v. v., 147. \ gl, nog
De Haan, op. cit. Ill, p. 195: land en huis worden als aanhangsel van
den tjatjdh beechouvrd.
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waarde te schatten, uioet men bedenken, dat de lieden

„die nit de vele voorbanden wetboeken fragmenten moesten

compileereu, bij voorkeur zulke gedeelten zullen gekozen

bebben, die althans naar bunne meeuing, voor de recbtspraak

van bun tijd nog van ac-tueel belang waren J
). Een gruot duel

dtr verzamelde gegevens werd ontleend aan de oencTang-

oendang Malanun die tusscben recbts- en wetboeken in

staan 5
), d.w.z., dat zij gedeeltelijk wel degelijk als statueerin-

gen van den vorstenwil te beschouwen zijn. Men ziet bieruit,

dat de algemeene piactijk beel wat minder rigoureus was

dan de straks (p. 410) geeiteerde autoc-ratisebe uitlating van

Soesoeboenan Tegnl Wangi zou doen vermoeden s
).

Voorzoover de bescbikbare gegevens ons in staat stellen,

mogeu wij dus concludeeren, dat

lo. tijdens Mataram (en Kartasoera) bet ,,eigeiidoinsrecbt’',

van den vor.it, wanneer we een ruitne marge voor ecu

:ekere despotische icillekeur laten, zieb practiseli niet

verder uitstrekte dan in de (prae-) Madjapabit-periode en

in bet algemeeu, naar bet voorkomt, geeu an lore ge-

volgeti bad, dan bevoegdbeid tot bet keffeu van belas-

tingen, tollen en diensten;

2o. dat ook tijdens Mabnam bet perdikan-instituut (waarvan

vaak uit politieke overwegingen eon gebruik went ge-

maakt) sleebts liierin bestond, dat een bepaalde land-

streek aan het gezag van de landsebapsboofden werd

onttrokken en reebtstreeks under den vorst kwani te

ressorteeren, die zijne praerogatieven aan een bejiaalden

])ersoon of insttlling oveidrueg of de gen one lasten der

bevolking of van bepaalde geprivilegieerden in andeie

— dikwerf godsdienstige — verjdiebtingen oinzette.

3o. dat bet perdikan-instituut naar zijn >n:ni ook in dt zen

tijd aan de boofden niet bet besebikkingsrecht over de

1) Huzeu, Tji'i lboincli W'ctbuek, Verb. Cut. Gen. J.Y p. Ills. Ygl.

p. 121 v. v. en 127.

2) Van Volleiihoien, Adatrecht, p 111.

4) Ygl. verder; .Windere We 1 v aar t"o r ide rzoek IX'dlllp lillenv. v.
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gronden van de instelling toekende, daar deze in den

reclitstoestand bleven, waarin ze verkeerden 1
).

do. dat in tegenstelling met de vorige periode, waarschijnlijk

tengevolge van de verandering in ket belasting-systeem,

waarvan bet object niet zoozeer de grond, dock meer

de werkbare manschap vormde, de grenzen van ket

perdikan-gebied niet meer duidelijk werden omsckreven.

5o. dat aan de erfelijkkeid, naar nit de besckikbare docu-

menten is op te maken, meer beperkingen werden

opgelegd dan tijdens de voiige periode 2
).

Het is bekeud, dat tegenwoordig aau de bevolking in de

Yorstenlanden als eenige aanspraak op de gronden nog

slechts eeu zeker bewerkingsreeht gelaten is 3
). Het is kier

de plaats niet om na te gaan, of dit te verklaren is uit de

omstandigheid, dat de liier bedoelde streken van ouds als

de ertianden of het domeingebied van het Mataramsehe kuis

hebben gegolden *), dan wel toe te schrijven is aan ket

feit, dat de Javaansehe Yorsteu door de geleidelijke beper-

king van bun gelied en inkomsten zick genoopt zagen van

kun despotiselie mackt gebiuik te maken om zicdi ten koste

van hun onderdanen schadeloos te stellen 6
). Waarschijnlijk

znllen beide factoren gevverkt kebbeu f>

).

1) In verband nipt wat bovcn anngetcekend is over de beluste tjatjuh '

s

is bet duidelijk, dat in gevitl van vrijstelling in dezen tijd vaak het

lioofil met zijn tjatjah’s pordikan wordt geniankt. (Dit reeds in een piagem

van Soeltan Agoeng; Van Keep, op. eit. p. 21; Iloile T. B. 0. XVII

p. 342 en v v., vgl. De llaan, op cit. [It, p. 195. Vgl. nog Brandes,

T. I’>. ti.K.AV. XXXII p. 305).

2) Vgl. nog Ilollp, T. K u. K.AV. XA'II p. 33S en v. v.; Eindresume

III, Bjil. p 21.

3) \
T

gl. o. a. Eindresume III. Bijl. B, p. 14 en v. v.; Rouffaer, E.

X. I., I p. 018 en v. v.; Adutrechtbundel It, p. 203 en v. v ; 101 en v. v.

4) Rijckloff van (ioeiis, Bijdr. K. I., le volgr. IV, p 319. Vgl. ook

de Javaansehe piagem, T B. 14. K. W. XXXI p. 490.

5) Ar
gl. Pnndeeten van het Adatrecht I, p. 504, nt. 1. Mindere

AVelvaart onderzoek 1X1)1, ID p. 198 en v. v.

0) A"gl. voor de ontwikkeling van dezen toestand ook de gelijk-

soortige verhoudingen op Bull (in het samenvattend overzieht bij Van
Vollenhoven, Adatrecht p. 491) met het voorafgaande.
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Of bet maar louter is toe te sckrijven aan bet feit, dat

wi] over den toestand der bevolkiug in de Hindoeperiode

minder volledig zijn ingelicbt dan over den Mataramschen

tijd, is moeilijk nit te maken, dock bij bet lezen van de

gescliiedbronnen van laatstgenoemd tijdvak krijgt men den

indruk, dat tijdens de vorsten van Mataram de bevolking

meer willekeur te verduren bad dan te voren. Despotisme

vierde er boogtij '), maar bet ingewortelde rechtsbewust-

zijn bleet in de desa voorleven: de kleiue luyden eerbie-

digden onderling bet oude adatreebt 2
). Dit laatste bleef

in de praetijk nog zelfs bet geval, ook, toen de door de

vorsten gehuldigde theorie omtreut bun z.g. eigendomsreckt

zicb meer en meer letterlijk bij de boven (p. 410) geci-

teerde uitspraak van legal Wangi ging aansluiteu s
).

Dat deze macbtsaanmatiging van den Souverein bier en

daar, waar de autocratisehe vorsten een bepaalde streek tot

domeinyrond badden gemaakt, den recbtstoestand van den

grond der perdikan-desa’s ook be'iuvloed lieeft 4
), is niet

meer dan begrijpelijk. In den Javaausebeu tijd werden op

deze wijze in Baujoemas wel gronden, zoo bebouwde als

onbebouwde, door de vorsten afgestaan, zander dat diiarbij

icerd achtgegeven op verkreyen privaatreehten.

Ook bier bebield de bevolking, in eigen oog nog steeds

InlundsrJi bezitter, volgens de vorstclijke constructie ran de

rechten op den grond, tins slecbts een bewerkingsreeht 5
).

In werkelijkheid beett de bevolking ook hier veel meer

van haar oorspronkelijke rechten gehandhaafd dan in de

tegenwoordige Vorstenlanden.

1) Ygl. De Jonge, Y p. 37, SO, 40 en v.v.
;
1Y p. OS.

2j Ygl. Eindresume II p. 2S9.

3) Baffles, 2e <lr. I p. 301.—- De Jenge X p. 3Cl der lujlagen.—

Eindresume II p. 290, 124, Bplagen p. .44 en v. v.

4) Ygl. Eindresume I (2e dr.) p. 103, II, p. 102-3, 128 2,39 en v. v.

Ill Bijlage ] en v. v.

5) Eindresume II, p. 97 v. v en 290, Bjjl. p. 54.— Ygl. Adatreclit-

bundel II p. 188; Pandeeten van liet Adatrecht III, p.438; Tijdselir.

Binn. Best. I, p. 97 en v. v.
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Toch mogen wij dezen toestand geenszins als den regel-

matigen aamnerken. Tegenover de tyrannieke aanmatigingen

van den absoluten keerscker blijft zicli bet ongeschreven

volksrecht bandhaven. (Ygl. Adatrecbtbundel XIV p. 131

;

Eiudresume II p. 289).

In ieder geval is het zeker, dat voor 1830 niet in

bet gebeele toennialige Vorstenlandsebe gebied ten aan-

zien van de recbten van de bevolking op den grond de

tegenwoordige Solosche en Djogjasehe toestanden beerscbten.

Terecbt beeft men o. a. opgemerkt, dat in de voormalige

Montjonegoro '), met name in Kedoe, de bevolking zelfs

tot op zekere boogte nog erfelijk individueel bezitsrecht

bad behouden 3
).

Dock al zoude de bevolking sinds de tweede kelft der

18de eeuw onder bet Javaanseb vorstenbestuur baar indivi-

dueel of commuueel grondbezit verloren kebben — wat zooals

wij boven zagen geenszins bet geval is — dan nog zou zulks

in den rechtstoestand en bet wezeu der perdikan-desa’s

geen versckil kebben gebraekt. Uit alle oorlconden van

dezen tijd blijkt, dat de vorsten van Solo en Djogja er

prijs op steldeu, den ouden toestand te bandhaven zooals

deze was. Wanneer we de — al dan niet eckte — charters

nalezen, die o. a. Fokkens 3
)

en Hasselmann 4
) hebben

gepubliceerd, dan stuiten we telkens op een instructie, dat

de recbten en verplichtiogen van de bewoners der perdikan-

desa moeten blijven „gelijk van ouds gebruikelijk” is.

1) Eiudresume I (2e dr.) p. 15-16, II p. 290, 292; Tijdselir. B. B.

I p. 209; De Ilaan, Prinngftn III p. 200.

2) Adatrechtbundel, II, p. 203 v. v. en 190. Ygl. Yan der Marel

Tijdsehr. B. B. XL1 (1911), p. 119 en v. v., 241 en v. v., 293 en v. v.

Eindresume III Bijlage A p. 1 en v. en vooral ook : J
1

p. 153. Ygl.

verder Eindresume II p. 299, 134, bijl. 54, 60 enz.; Ill p. 6 en v. v.

en Pandecten van het Adatrecht I en III.

3) T. B. G. K. \Y. XXXI p. 488 en v. v.

4) Tijdsch. Binn. Best. I, p. 84 en v. v, Ygl. ook Koloniaal Tijd-

sehrift 191(5, 15e jg. I p. 421 en \.v.
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In den recktstoestand en bet karakter van bet perdikan-

instituut werd dus sinds de tweede belft der acbttiende eeuw

geen wijziging gebracbt 3
).

In de tegenwoordige orstenlauden beeft dan ook bet

perdikan-boofd (van een pakoentjen-desa) lang niet altijd

bet beschikkingsreelit over de gronden — en dat niet alleen

in desa’s, die in hoofdzaak door ambaebtslieden worden

bewoond.

We kunnen feitelijk nog steeds evenals in den Hindoetijd

twee soorten perdikan-desa's onderscheiden

:

le. Dezulke, waarvan de bevolking is vrijgesteld van een

aantal belast ingen en diensten ten einde een graf te

verzorgen. den eeredienst te behartigen en derg. Tot

deze categorie behooren de z. g. desa’s pekaoeman (de

moetibanwijk in de regentseliaps- en raeestal ook in

de distriets-hootdplaats). Zooals in de Hindoeperiode alle

geestelijken van wereldsebe lasten waren vrijgesteld,

zoo genoten ondtr de ilobaminedaansche vorsten alle

bedienaren of beoefenaars van den godsdienst geheel of

gedeeltelijk vrijdom van belasting en verplicbte diensten.

2e. Desa’s, die vrijgesteld zijn van de aan den vorst of

aau bet landscbapshoofd verschuldigde verplichtingen,

dock aari wier hoofd de bevoegdbeid is verleeud, die

lasten ten bate van zicbzelf of voor bet een of auder

doel te vorderen.

In wezen staan eebter de beide soorten gelijk, daar fei-

telijk in bet eerste geval aan de vrijgestelde personen de

besebikking over de bun te voren opgelegde lasten is

overgedragen.

Het karakter van de perdikan-sticlitingen nit later tijd

onderging geen veraudering. Voor zoover b.v. uit een eenigs-

zins zonderliug document van 1819 is op te maken, waren

voorbeen de vijf desa’s in bet Regentscbap I’ati op geen an-

dere wijze door bet Engelsebe tussebenbestuur aan de familie

1) Fokkenp, T. B. G.K.AV. XXXI p. 4-S0
f
4s<s en y. y.



van den toenmaligen Regent van Fati afgestaan, dan die,

waarop elders door de Javaansehe vorsten desa’s voor derge-

lijke doeleinden werden bestemd. Uit het bedoelde document

blijkt ook niet, dat de stichting van dit vrijgebied gepaard

is gegaan met de schenkiug van bouwgronden.

We mogen dus aaunemen, dat sinds den tijd van Mataram

het wezen van de perdikan-stichtingen hetzelfde gebleven is.

De hierboven gegeven sc-hets van het karakter van het

perdikan-instituut onder Mataram kuDnen wij bijgevolg

beschouwen als het groudbeeld van de meeste perdikan-

instellingen in de Gouvernements-landen. Zoo kunnen wij ook

verklaren, waarom het besehikkingsreeht van het perdikan-

hoofd over de gronden van het stift zoo verscbilt. 2
)
Ondanks

alle factoren, die in de 19e eeuw het verloreu gaan van het in-

dividueel bezit veroorzaakten of bevorderden, s
)
zijn b.v. in de

perdikandesa Bandjarsari alle sawahs van den eersten tijd der

stichting af tot nu toe in individueel bezit gebleven. 4
) Zulks

is te meer te verwouderen, daar de ,.wong papredikan (=
perdikan-hoofden) zieh in den loop der tijden steeds meer

rechten hebben aaugematigd. Vooral in streken met commu-

neel grondbezit bestond daarvoor een sclioone gelegenheid. 5

)

Bovendieu waren de meesten bij slot van rekening vrijwel

ongecontroleerd vrijheer in hunne gebieden. Wat dit voor

het lot der bevolking beteekenen kan, leereu ons de gege-

vens, die De Haan 6

)
over de verliouding van de Regenten tot

1) Vgl. Eindresumo, II, p. 166, 295. I |2e dr.) p. 102. Vgl. verder

nog T. B. G. K. W. XXXI p. r,00.

2) Vgl. ook Eindresumo I p. 100 v.v.. Ill p. 22—33; Van den Berg,

T. B G.K.W. XXVII p. 4H
;
Fokkens, T. B. G. K.W. XXXI p. 501

v.v. en liet Register van 1887. Vgl. nog de belangrijke noot h: Eind-

resume II p. 289 (zie echter ibid. p. 128).

3) EindreBuwe IT, Bijlagen X en M.

4) Eindresumo p. 202.

r>) B. v. Tjjdschr. Binn. Best, I p. 98, nt 2.

<•) Op. cit. Ill p. 194 v.v. on 202; vgl. 205 i . v. en I p. 30 v.

Vgl. ook nog Lie Jonge, Opkomst, VII p. 203 e. a. p.; Van Goens, in

Bij dr. K. I. le volgr. IV p. 318. Mindere Welvaartsonderzoek IX b2

(112), p. 27 en v. v. (naar Clive Day). Kindrosume I p. 297.

Tijdschr. v. Ind. T.-, L- en Vk., deel LYIII, afl. 5. 6
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hun onderhoorigen heeft verzameld: „ Als slaven der Grooten

[even zij zeer armelijk”. x
)

Het is dan ook te begrijpen, dat in de latere piagem’s

er de nadruk op wordt gelegd, dat de perdikan-hoofden

bun onderhoorigen goed zulien behandelen en volksver-

loop zulien voorkomen.

2

)
Zelfs worden zij in de oorkonden

meermalen met atzetting bedreigd, zoo ze zicb aan dit be-

vel niet zouden houden.

Waarschijnlijk lieten daarom de Javaausche vorsten ook

jaarlijks de vrijbrieven coutroleeren, s
)
om den „demangs”

(zooals de „wong papredikan” vaak betiteld werden) te doen

voelen, dat zij ondanks hunne vrijheerlijkheid het opper-

gezag nog steeds dienden te eerbiedigen.

Voor de bevolking der perdikan-desa’s is sinds 1830 de

toestand er aanvankelijk niet beter op geworden. „Uitzucht

naar vuig gewin” schijnt men bij de overdraeht der Mon-

tjouegoro het aantal perdikan-desa’s zelfs wel te hebben

uitgebreid. •*) Politieke redenen hebben, naar het voorkomt,

het Gouvernement weerhoudeu om aan deze willekeurige

vermeerderiug paal en perk te stellen. 6

)
De belofte van 1830

(om de perdikan-desa’s onaangetast te laten) werd bekrach-

tigd door de resolutie van 24 Mei 1836 No. 12, waarin bet

heet, dat in de vrijheerlijke desa's in de Montjonegoro ,,geen

veranderingen, hoe ook genaamd, zulien worden gemaakt”.

Dienovereenkomstig (naar men meende) werd de bevol-

king vau de perdikan-desa’s bij Stbl. 1853 No. 77, ten

vervolge vau Stbl. 1819 No. 5, art. 26, „vrijgesteld van

1) Vgl. ook boven p. 414 (over Banjoemas); Adatrechibundel II

p. 188; Tijdschr. Binn. Best. I p. 104.

2) T. B. G. K. W. XXXI p. 488 en v. v. — Tijdschr. Binn. Best. I

p. 88; vgl. Eindresume III Bij 1. p. 34.

3) Vgl. voor den Ilindoetijd boven § 1. Tijdschr. Binn. Best. I p. 84.

4) Vgl. T. B. G. K. W. XXVII p. 42, nt. 1 ;
Tijdschr. Binn. Best. I,

p. 83.

5) Vgl. voor het volgende ook Fokkens, T. B. G. K. W. XXIV
p. 323; XXXI p. 498.
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alle belastingen”. ') Hierbij verloor men echter uit het oog,

dat, zoekt men in de latere piagem’s tevergeefs naar eene

nauwkeurige omschrijving van den aard der vrijstelling en

de wijze, waarop het bebeer zal dienen te worden gevoerd, 2
)

de omvangder privilegies ongetwijfeld oorspronkelijk aanmer-

kelijk heeft verschild. 3
) limbers juist als in den Hindoetijd

werden ook later, zoo aau een stichting of persoon de vor-

stelijke inkomsten van een bepaald vrijgebied werden toe-

gekend, daaraan allerlei beperkende bepalingen over de

verdeeling dezer opbreugsten verbonden. 4
)

Terwijl dus het Europeeseh bestuur aan de bevolking in

het algemeen langzamerhaud de consolidatie barer over-

oude rechten bracht eu de knevelarijen der volkshoofden

iD principe tegenging, 5

) liet men de perdikan-instellingen

angstvallig, ongecontroleerd en zonder eenige beperking, aan

de aanmatigingen veler wong papredikan over. Op den duur

kon echter deze onthoudingspolitiek geen stand houden en

noopte ook hier het belang der bevolking tot ingrijpen:

reeds eischten hier en daar de perdikanhoofden meer dan

de vorsten vroeger gedaan hadden (Eindresume II 290 v.v).

Zoo waren (eu zijn nog tot op zekere hoogte) de perdikan-

desa’s feitelijk— althans ten deele— imperia in imperio, rijkjes

op oud-Javaansche wijze bestuurd d.w.z. meedoogenloos

geexploiteerd ten bate vau de zich als absolimt vorst be-

schouwende hoofden, die chronisch onder een schuldenlast

gebukt gaan. (Vgl. Tijdschr. B. B. XXI p. 378).

Iu de later opgemaakte registers der vrijstellingen heeft

men getracht aau dit euvel paal en perk te stellen. 6
)

1) Vgl. Stbl. 1901 So. 88.

2) Tijdschr. Binn. Best. I p. 86.

3) Tijdschr. Binn. Best. I p. 91— T. B. Or. K. W. XXXI p. 492.

4) Vgl. boven § I, D.

5) Vgl. De Haan, Priangan IV p. 778 v.v., 470 v.v., 472 nt., 476,

809 v.v.; II 728.

6) Bijbl. 4738, 4028, 7847, 8289 en Staatsbl. 1912 No. 605 en 606'
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Iu het nieuwste Register van 20 December 1912 (Bijblad

7847) heeft men evenals iu 1874 en 1887 bedoeld, deu

bestaatiden toestand tot uitgangspunt te nemen, en daarnaar

de noodige grondbegiuselen en beperkingen ten aanzien

van het verleeneu der vrijstellingeu vastgelegd.

Wat de verhouding van de perdikan-hoofden tot hunne

vrijheerlijke desa’s betreft, in principe is het beginsel der

erfelijkheid, in aansluiting aan <ie resolutie van 24 Mei

1830 No. 12, in Stbl. 1907 No. 212 art. 10 juncto Stbl.

1912 No. 567 en 1913 No. 712 gehaudhaafd. Hierbij is

echter, voor zoover bebend, geen onderzoek ingesteld in

hoeverre de stiehtingen voor eeuwig dan wel voor eenige

geslachten waren gemaakt.

Wijl de vrije desa’s eenigermate gerekend werden te behooren

tot de ,.heiligdommen”, bemoeiden de ambtenaren, als gevolg

van de vroeger gevolgde politiek ten aanzien van alle zaken,

die met den Mohamniedaansehen eeredienst verbaud hielden

(moskee, pesantren, heilig grat. moskeekasseu en derg.), er

zich liever weinig of uiet mede. De hoofden genoten van de

zijde van het Gouveruement een soort van ontzag en eerbied

en een vrijheid, zooals zij onder deJavaansche vorsten nooit

gekend hadden. Breidden zich tot 1874 (en waarsehijnlijk nog

wel later) de privilegies en het. gebied der vrijstellingen

ongetwijfeld steeds meer uit, ougecontroleerd als de perdikan-

hoofden gelaten werden hadden zij alle gelegenheid om zich

ten koste van de bevolking te verrijken en zich allerlei rechten

aan te matigeu. Aangezien in hun oude, al dan niet echte,

piagem’s de omvang hunner aanspraken meestal niet gestipu-

leerd was, konden zij dit des te gemakkelijker doen. Zonder

ooit eens ,ten hove” te konien of him aanstelling te laten veri-

fieeren werden zij volkomen aan zich zelf overgelaten. Sinds

1907 *) heeft men in dezen toestand eenige wijziging gebracht.

Voortaan moeten aan de acliterzijde van de acten van

aanstelling van hoofden der vrije desa’s de in het perclikan-

1) Stbl. 1907 No. 212; Bijbl. No. 6804 (model C).
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register omschreven rechteu en verplichtingen van het per-

dikan-hoofd worden vermeld, d. w. z. de te zijnen behoeve

strekkende leveringen en diensten en de uitgestrekbeid der

hem toekomende ambtsvelden. Het is echter duidelijk, dat

naarmate de toestanden veranderen juist ten aanzien van de

diensten eu leveringen en met betrekking tot de verdeeling

van de gronden, eenerzijds tasschen de bevolking en het

desabestuur, anderzijds tussehen het perdikan-hoofd en de

andere leden van het desabestuur onderling, zich herhaalde-

lijk behoefte doet gevoelen om in de vroeger te dien aanzien

getroffen en in het register van 1887 dienovereenkomstig

vastgelegde regelingen min of meer ingrijpende wijzigingen

te brengen, ook zonder dat zulks tot benadeeling van de

belangen der ingezeten bevolking of der andere leden van

het desabestuur behoeft te leiden. >)

Had men reeds in 1907 de benoeming der perdikau-hoofden

„voor zoover het gebruik niet medebrengt, dat zij door de

bevolking worden gekozetf’ aan de Hoofden van Gewestelijk

Bestuur opgedragen, in 1911 werd dezen ook de bevoegd-

heid verleend om bovenbedoelde veranderingen in de rechten

en verplichtingen der perdikan-hoofdeu zelven bij besluit

te constateeren, om den omslag, verbonden aan het wijzigen

van regeliDgen, vastgelegd in een bij Gourernements besluit

gearresteerd Register, te vermijdeu. Hiermede kon dus

het Algemeene Register van 1887 tot een aanmerkelijk

vereenvoudigden vorm worden teruggebracht (Bijbl. 7847,

vgl. Sthi. 1912 No. 605 en Bijbl. 8289),

Tevens kon de hooger bedoelde overdracht van bemoeienis

met de regelingen in de perdikan-desa’s de gelegenheid

openen om, op dezeltde wijze als zulks in de gewone desa’s

b9 de verkiezing van een desahoofd geschiedt, bedoelde

rechten en verplichtingen af en toe een onderwerp van nieuwe

bespreking te doen uitmaken, b. v. zoodra een nieuw per-

dikan-hoofd werd benoemd. Aldus kunnen in overeenstem-

1) Circulaire van 1 Juli 1911 No. 1595.
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niing met dit hoofd voor de bevolking, waar noodig, betere

voorwaarden wordeu vastgesteld eu overigens alle wijzigin-

gen aangebracht, welke noodzakelijk mochten zijn. Zoo kan

de waarschijnlijk althans teu deele aangematigde ruacht van

vele perdikan-hoofden weer tot normale proporties terug-

gebracht worden. De in bet Register vastgelegde privilegien

worden mi als een maximum besc-houwd, dat niet overschre-

den mag worden, maar daarentegen wel verminderd, indien

dir oewettiyid wordt, doordar een of meer der redenen van

bestaan der stiebting ziju komen te vervalleu.

Zelfs is op deze wijze in de mogelijkbeid van algebeele

opbeffing voorzien. Eeue bevolking gebeel of gedeeltelijk van

lasten vrij te blijveti stellen b. v. ten beboeve van een heilig

graf, dat niet meer vereerd of van eene pesautren waar niet

meer onderwezen wordr, zou irnmers geen zin hebben. ’) Docb

al acbt men ook bet opheffen den perdikanprivilegien in prin-

cipe gewenscbt, toch wil men niet de billijkheid tegenover

hoofden en bevolking der vrije desa’s nit het oog verliezen, voor

zoover zij op bet beboud der privileges tooneu prijs te stellen. 2
)

Resumeerende kan men dus constateeren, dat door alle

eeuwen been het karakter der instelling niet uoemenswaard

veranderd is: de souverein draagt zijn aanspraken— op zijn z.g.

,,eigendomsrecbt” berusteud — over aan een persoon (personen)

of stichting. geheel of gedeeltelijk, wegens een te verrichten of

bereids verrichte praestatie. De geprivilegieerde wordt dan

„ vrijheerlijk", d.w.z. aan de macbt van het landscbapshoofd

onttrokken. docb is gehouden bet oppergezag van den vorst

te blijven erkennen. Naar zijn ivezen gaat bet verleenen van

„vrijheerlijkheid’’ niet gepaard met een sehenking van grond.

Oorspronkelijk had het z.g. „eigendomsrecbt” dan ook in

1) Ygl. verder de algemeene beginselen der huidige politiek ten

aanzien van de perdikan-instellingen : Besluit van 20 December 1912

Iso. 25 (Bijblad No. 7847). De perdikan-boofden worden niet meer door

den Gouverneur-Generaal, maar, voor zoover noodig, door den Resident

benoemd.

2) Circulaire van 1 Juli 1911 No. 1595.
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boofdzaak ‘) geen andere reehtsgevolgen dan de bevoegd-

beid tot bet vorderen van heerendiensten en een betrekke-

lijk gering deel der opbrengsten, later van een hoofdgeld.

Het was geen beletsel voor uitgebreide particuliere beschik-

kingsreehten. Eerst veel later (missebien pas sedert 1830)

werd aan dit z.g. ,eigendomsreckt” van den Souverein

ook in de practijk een veel rigoureuzer interpretatie gege-

veu. 2
)
Aan bet wezen der perdikan-desa's in bet algemeen

werd daarmee eehter niets veranderd. Hoewel onder het

despotiscb en autocratisch Javaanscli vorstenbewind sinds

Mataram den versehillenden hoofden meestal voldoende gele-

genbeid gelaten werd otn vrijwel ongestoord een tyranniek

bewind te kunnen voeren, werden ze sinds 1830 in het genot

van een vrijwel volkomen onbeperkte vrijheid gesteld, die dik-

wijls tot allerlei macbtsmisbruik en -aamnatiging aanleiding

gegeven heeft. Hoewel de erfelijkkeid van bet ambt der

perdikan-boofden nog in lioofdzaak eerbiedigend, beeft de

Regeeriug sinds 1874 de noodzakelijkbeid ingezien om aan hun

practisch vaak ongelimiteerde rechten eenigszins paal en

perk te stellen.

Weltevreden, October 1917.

1) Dus afgezien van een belasting op ambacbten, tolrechten enz.

Zie boven p. 395 nt. 3 Zie nog: Adatreehtbundel XIV, p. 89 v. y.

2) Vgl boven p. 409 y. y. Een yergelijking met het despotisme

in 6ommige yan de yoormalige Hindoe-rijkjes op Bali en met name

op Lombok doet yermoeden, dat wi) ons oyer de toestanden tijdens

Madjapahit eene niet te overdreyen rooskleurige yoorstelling moeten yor-

men. (Vgl. Van Vollenhoyen, Adatrecht, p. 470 v. v. 485, 491 enz.).



VARIUM

Javanen als zee- eo handelsrolk

DOOR

B. SCHRIEKE.

Het is bekend, dat Java in de Madja| abit-periode een

levendigen zeehandel dreef. Yrijwel de geheele archipel en

het schiereiland Malaka was volgens de Nagarakrtagama

(1365) aan den Vorst van Madjapahit tot op zekere hoogte

ouderhoorig. Ai moge deze voorstelling van zaken wel wat

overdreven zijn, toeh blijkt hierait wel, dat Java met de

overige eilanden (Nieuw Guinea zelfs) betrekkingen onder-

hield. Van de belangrijkste koopsteden op Java willen wij nu

sleehts eenige noemen. ') In de eerste plaats Toeban (van

miustens 13e — medio 17e eeuw), cle haven van Madjapahit.

Het dreef uitgebreiden handel op Banda, Ternate, Am-

boina, Borneo (Bandjarmasin), de Philippijnen „ende voorts

meer andere omliggende landen’
-

.
2
) De politiek, die het vot-rde,

vooral in de periode waarin het een onafhankelijk rijk vornide s
)

(einde 16e — begin 17e eeuw), was niet vrij van imperia-

listische tendeozen. 4
)
Hoezeer Toeban, zelfs nog toen het al

en decadence was, de zee beheerschte, mag we] uit een

bericbt van 1615 worden afgeleid. 6
) In een opsomming van

de verscbillende vijanden van Mataram heet het daar: „ Toeban

Lassam, Brondon (Brondong), y
)
Borbeye (Soerabaja), Pas-

1) Schrieke, Het boek van Bonang, p. 24.

2) Op. cit. p. 26 v.v. Vgl. Rumphius, Bijdr. K. I. Vile volgr. X p. 16.

3) De Jonge, Opkomst, III p. 323, IV p. 65, II p. 404; vgl. Schrieke,

op. cit. p. 25 v.v., XIII nt. 4.

4) In de richting Banda, zie De Jonge, III p. 323; in de richting

Bandjarmasin, ibid. IV 29. Vgl. de Toebansche kolonisatie op Hitoe,

waarvan Valentijn in navolging van Rumphius eenige malen epreekt.

5) De Jonge, IV p. 58.

6) Het Boek van Bonang, p. 24 nt. 5; De Jonge, II p. 409.
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serewan ( Pasoeroeau), die samen in contrackt getreden zijn

om tegken den Matkramschen Keyser te oorlogen, anno 1615,

maer te laude is hij se machticli ghenoech, maer ter zee sijn

de Toebanders meesters”.

Gresik (-Djaratan) kwam eerst + 1400 op en bereikte

in de 1 tie eeuw het toppunt van zijn bloei. J

)
Doch omstreeks

1600 begon het blijkbaar al achteruit te gaan, 2
)

totdat

Mataraiu vanaf 1613 aan zijn handel den doodsteek toebracht,

zooals ook in de expansiepolitiek van Mataram de eerste

aanleiding voor de definitieve vernietiging van Toebatl's

beteekenis als handelshaven gelegen was (vgl. Het boek

van Bonang, p. 25 v.v.). De fnuiking van tiresik opende

voor Soerabaja, dat wij reeds in de Nagarakrtagama (XVII: 5)

vermeld vinden, 3
)
de mogelijkheid om zicb te ontplooien.

Maar al voor dien tijd had het asm Toeban de suprematie

over Banda, welks ,stercte” in ,de oneeniebeyt van de

omleggende coniughen” gelegen was, betwist. 4
)

Voor Soenda Kalapa, alias 5

) Djajakarta of Jakatra, 6
)

dat eerst na de verovering van Malaka door de Portugeezen

(1511) tot bloei geraakte, door Banten werd verdrongen, ~‘)

doch, Batavia geheeten, Banten weer overvleugelde, moge

ik naar hetgeeu ik daarover reeds elders opmerkte, verwijzen. 8
)

Ten slotte worde alleen nog J a para genoemd, 9
) dat in

1) llet boek van Bonang, p. 24 v.v,

2) De Jonge, tit p. 252.

3) AIzoo een bericht van 13(55. In T’ oung l’ao 1915, p. 241 vindt

men een mededeeling uit 1416.

4) Vgl. De Jonge, III p. 323.

a) Vgl. Bouffaer, Bijdr. K. I. 1899, p. 135. Beeds in het contract

van 1522 blijkt, dat met Soenda Kalapa Jakatra bedoeld wordt.

(5) Brandos, T. B. 0. 1\. AY. XXXA1J p. 425, 451 : vgl. Hoesein Djaja-

diningrar, Critische Besohouwing van de Sedjarah Banten. p. 6, 76.

7) In 1599 was Banten nog belangrijkor dan Jakatra, vgl. De
Jonge II p. 449, 39s. Van imperialistische neigingen was het destijds

ook niet vrij, vgl. De Jonge II ji. 396 v.v. Toeban (Sedajoe) was in 1596

zijn vijand (De Jonge II 339, 450).

8) Het boek van Bonang, p. 18 en 20 nt. 2.

9) Over Pemalang in het begin der 16e eeuw vgl. De Jonge IV 29 v.v
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de 16e en 17e eeuw het gulden tijdperk van zijn bestaan

doormaakte. In het midden van de 17e eeuw was het ook

de stapelplaats van rijst J
) van Mataram.

Het belang van de straat van Malaka voor den wereld-

handel en de economische expansie van Java heeft men reeds

vroeg ingezien. Het voortnalige Singapoera (vanaf + 1330) 2
)

en het beroemde Malaka (vanaf + 1400) zijn, naar het heet,

beide ouder Javaanschen invloed gesticht. In ieder geval was

het schiereiland Malaka voor Java’s handel van zooveel

gewieht, dat vij heel goed kunnen begrijpen, waarom sinds

de tweede helft der 14e eeuw Madjapahit herhaaldelijk

pogingen in het werk gesteld heeft, om daar vasten voet te

krygen. Zelfs duchtte men er nog in 1509/10, toen de

Portugeezen voor het eerst in Malaka kwarnen, een vloot-

aanval van den Hindoeschen vorst van Java. 3
) Zoo was

het imperialistische Madjapahit den Portugeezen haast nog

voor geweest. In die dagen had men in dit gewichtige

handelscentrum, het ontmoetingspunt der Chineesche en

Voor-Indische en (met name Cloedjaratsche) kooplui, een

zeer uitgebreide Javanen-koionie. De Javaansche handelaars

voerden o.m. de gewilde specerijeu der Molukken 4
)
aan.

Ook later (1512/13) nog werd het Portugeescbe Malaka

door den Mohammedaanschen zeevoogd van Japara („Pate

Oenoes”) met zijn vloot bedreigd.

Reeds de hier genoemde feiten verklaren m i. de reputatie

die de Javauen bij de Portugeesehe aute.urs in verband met

hunne kundigheden op het gebied der navigatie genieten.

Zelfs lezen wij, dat het type der Javaausche sehepen aan-

1) Vgl. R. van Goens, Bijdr. K. I. le volgr. IV p. 350; De Jonge

IV p. 4 v.v., 15, 23, 34, 49, 53, 59 v.v., 61, 306 enz.

2) Vgl. Schrieke, Het boek van Bonang, p. 13; Blagden, Journ.

Str, Br. R. A. S. 1916, Vol. 73, p. 127 v.v. — Verder: Schrieke, op.

cit. p. 4, 6, 33, 13 v.v.

3) Vgl. Journ. Str. Br. R. A. S. 1886, Vol. 17, p. 130.

4) Schrieke, op. cit. p. 20, 35; vgl. p. 32 en v.v.
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vaukelijk grooter was dan dat van de Portugeesche vaartuigen,

die deze gewesten bezochten. Conto (Dec. IV Liv. Ill, Cap. I)

neemt als zeker aan, dat de Javanen naar Kaap de Goede

Hoop zijn gezeild en met Madagascar gemeensehap hebben

gehad. Vgl. ook de plaats uit Barbosa (1516) aangehaald

in Bijdr. K. I. Vie volgr. VI p. 193).

Ter beantwoording van de vraag, waarom de Javanen, de

koene zeevaarders en bandelaars van weleer, nu hunne vroegere

eigenschappeu zoo geheel sehijnen verloren te hebben, kan

wellicht — bebalve hunne groote onderlinge verdeeldheid met

name in de 16e en 17e eeuw — o.a. ook de volgende belang-

rijke, in dit verband voor zoover bekend tot nog toe niet

besproken mededeeling in de „Corte Beschrijvinge van 't

Eyland Java" van Ryekloff van Goens— d.d. 25 Maart 1656—
dienen (B. K. i. le volgr, IV, p. 366 en v.v.). Hij spreekt hier

over de regeering van den Soesoeboenan Tegal Wangi, Mang-

koerat I, van Mataram (1645—1677).

„Met zijn thienjaerige regeringe alreede betoont hebbende,

dat hij denzelven (d.w.z. zijn vader, Sultan Agoeng) in verstand

en beleijt van staetssaecken vrij verre overtreft, endesulcx met-

terdaet betoont in 't gebieden
,
dat niemant zijner onderdaenen

mack buijtenslants vaeren
,
maer begeert dat een yder van

buyten zijn land sal comen soecken
;
wel wetende ’t selver de

spijsekamer van Batavia ten principalen te wesen, ’) daer door hij

dan alles wat d’ onse aenbrengen aen sich treckt, sonder dal

ijmand der onderdaenen een stuijver mach handelen 2
)

1) Dit heeft men door de periodieke uitvoerverboden (reeds in

1624—25) metterdaad getoond.

2) Hier volgt een belangrijke passage, die ik boven (p. 410) reeds in

een ander verband heb besproken. Onder meer blijkt er uit, dat de han-

delaar-koning zich zelfs het monopolie van den rijsthandel verzekerd had:

„Sonder dat buyten deese aen ons (d.w.z. de Hollanders) ofte andere

eenige rijst mach geleverd worden, daer voor dan de comptanten, ofte

wat het zlj, aen's Koninghs tresoriers geleverd ende naer zijn hoff

opgebracht werden (Vgl. Ysn Goens, B. K. I. le Vlgr. IV 350); Vgl.

T. B. G. K. W. XXXII 343; De Haan, Priangan, III 63 v.v.)
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'k Heb mij eens verstout den Koninck aen te raden, dat

bij behoorde zijn onderdaenen te laten varen ora ryck te

worden, ende dat bij dan van Iiud conde trecken grooter

gerechtichheden, ende zijn land metter tijd sonde rijek wor-

den; doch creeg ten antwoord mijn volck heeft als ghijlie-

den niets eijgen, maar alle bet humie eomt mij toe, ende

sonder strenge regering soude ick geen dag Koninck zijn”.

De mededeeling van Van lloens, aan de juistheid waar-

van uiet getwijfeld beboeft te worden. is echter niet gebeel

volledig. Imraers in bet Dagbregister van 1641 (p. 3t5l

onder 22 Juli) kan men al lezeu: „Daer jegens arriveeren

hier ter steede 2 joneken van Japara, opbebbende 130 coppen.

geladeu met sout, partye rijs ende suycker; d'selve verhnlen ,

dat op Japara rerbooclen icaere, gecn Javanen op Java

moogen handelen
,
maer dat die rotnmercie voor de vreem-

delingen gelaeten soude icerden".

Men ziet dus dat Sultan Agoeng in principe dezelfde han-

delspolitiek buldigde als door zijn opvolger Mangkoerat I

(Tegal Wangi) in practijk werd gebracbt. >) Immers: „zijn

(d.w.z. van Tegal Wangi) principael concept is zijn land

yeslooten te houden om ons te dwingen hem te soecken

en daervoor van ons te trecken alles wat hij begeert”. 2
)

1) \ gl. Dagbregister 1025, p. 133, 143; 1028, p, 334 enz.

2) Van Ooens l.c p. 175. Over deze ecunouiische poll tiek kan men
vergelijken: Coen in Kronpk van het Hist. Gen. te Utrecht 9e Jg.

(Tweede Serie, 1853) p. 127, 88 v.v.

Zie nog: de Jonge V, p. 51, 89; VI 1S7, 207 nt.



Knmbhawajrodakena
en

Toyeng Kundi sangkeng Langit

DOOR

Dr. F. D. K. BOSCH.

Met een kaartje ni een tofu.

De eerste van de bovenstaande mysterieuze forniules is

te vinden in de ode strophe van den metrischen SaiGkrit-

tekst, gebeiteld in bet voetstuk van bet bekende Mahak^obbya-

beeld te Soerabaja, in dat gedeelte, waar sprake is van de

verdeeling van bet eiland Java in twee koninkrijken, bewerk-

stelligd door den Mahayogin Jlharad. De woorden staan

daar zoo plotnp-verloren in den tekst, zoo zonder eenigen

begrijpelijken zin, dat prof. Kern, do nitgover en vertaler

der inseriptie ze ,voor niet beter dan wartaal’’ liield J

).

Deze kwalitieatie bad zeker een iegelijk afgescbrikt oni

verder nog te pogen eenige beteekenis aohter de zinledige woor-

den te zoeken, ware de onuitpnttelijke Nagarak rt again a niet

door dienzelfden gideerde vertaald en toegankelijk geniaakt

en ware daardoor niet nogmaaD de aandaebr op de duistere nit-

drukking gevesligd. In den CSsten zang toeh van dat gedicht

treft men eveneens eene beschrijving van de verdeeling van

Java in tweeen am. die. boewel ietwat uitvoeriger en

legendariseher getint. in boofdzaken en in typisrhe details

een merkwaardige uvereenkomst met de door de inseriprie

gegeven \ oorstelling vertoont. Die overeenkom-d gaat zelfs

zoo ver dat in de 3de drophe van den bedoelden Zang een

formule gebezigd wordt — toiiinij l.mu!/ ‘-amthrm/ la)ii)it—

1) Tjjdsehr. Bat. Gen. 1.11 p. 104. 4<le noot.

Tjjdsehr. v. Ind, T.-, L.- en Vk., deel LVIII, afl. B. 1



430

die op zickzelve en in hefc verband besekouwd even on-

begrijpelijk is als bet boven bedoelde kumbhaicajrodaken

a

en die, zooals men ziet, eveneens uit drie substantieven

bestaat, waarvan er twee synoniemeu zijn van de raad-

selaehtige woorden van de inscriptie.

Xu moge men bet aan een toeval toescbrijven, dat twee

auteurs, onafkankelijk van elkaar. bij ’t. bescdirijven eener

zelfde gebeurtenis, uitdrukkingen gebezigd bebben, die op

het eerste gezicdit niet meer dan pure nonsens iubouden, waar-

scbijnlijker is tocli zeker, dat er een dieper zin acliter die

nonsens sebuilt, een zin, die ons onsnapt, maar voor den

tijdgenoot, die aan een half woord genoeg had, volkomen be-

grijpelijk was.

Nu is onlangs door den beer Van Stein Callenfels een

gissing gewaagd, die o. h voor een gedeelte van de 3de

strophe van den genoemden zang van het lofdicht de oplos-

sing aan de band doet.

Deze gissing, waarover bieronder uitvoeriger sprake zal

zijn, beeft ons nog eens eene poging doeu wagen de bedoeling

der beide diebters, waar zij in raadselen spreken, te vatten.

Hierbij zijn wij voorziehtigheidsbalve te werk gegaan als-

of de beide teksten geheel onafhankelijk van elkaar stonden,

opdat niet scbijnbare overeenkomsten ons op een dwaalspoor

zouden kunnen leiden.

Bebandelen wij bet eerst bet begin van den GSsten Zang

van den Nagarakrtagama.

De Stropben 1—

3

geven te lezen :
*

Naban tatwa uikang Kama! widita de ning sampradaya

stliiti
j

mwang (,'ri-Paiijalunatba ling Daba tewek ing Yawabhumy

apalih
j

C'rl-Airlanggya sirangdani ryy asib iranpauak ri sang rwa

prabbu
||

1
jj



431

Wwanten Boddha Mabayanabrata pegat ring tautra vogi-

(,wara
[

sang munggw iug tengah i emaeana ri Lgmah Citrenusir

ning jagat
j

sang prapteng Bali toyamargga manapak wwai ning tasik

nirbhaya
|

kyati hyang Mpu Bharada wodha riy atltaditrikalapageb
||
2

||

Rahyang teki pinintakasihan amarwang bhumi tan lang-

gbana
|

hlnganyeki telas cinibna niva toyeng kundi sangkeng langit
|

kulwan ptirwwa dudug ring arnnawa maparwa ng lor kidul

tan niadoh
j

kadyadoh mahelbt samudra tew6k ing bliumi Jawarwa

prablni
|| 3 ||

D. i. volgens de vertaling van prof. Kern:

(1) ,,Zooals volgt is de geschiedenis van Kamal, bekend

door een vaste overlevering'’. (De tweede regel is te loor

gegaau. Blijkens het volgende moet daarin o. a. de naam

van den koning vermeld ziju geweest, vermoedelijk van Tu-

mapel of Janggala. De derde regel heeft :) ,en de heerseher

van Panjalu te Daha, in den tijd toen ’t land Java in

tweeen gesplitst was, Z. Maj. Airlangga niaakte nit liefde

voor zijne kinderen dat er twee koning waren.”

(2) ,Er was een Buddhist van de Mahayana belijdenis,

uitgeleerd in bet Tantra (tooverleer), een nieester der Yogins,

die verblijf bield midden in bet kerkhof te Lemab C’itra, door

de menscben als toevluckt gezoeht, die op Bali aankwam
over den waterweg, terwijl bij onvervaard bet water der

zee betrad; genaamd de heilige ilpu Bharada, begaafd met de

kennis der drie tijden. 't verleden enz.”

(3) Tot dezen grooten beilige mi werd bet verzoek gerieht

om t land in tweeen te deeleu ; bij gaf daaraan geboor; de

grens er van is door hem aangeduid geworden als , water

1) Bijdragen Kon. Inf<t. dl. 68 p. 409 sq.
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in de kruik nit den kernel." In West-oostelijke riehtiDg tot

aan zee in tweeen, en in Noord-zuidelijke richting, niet

ver. zoover als het door de zee gescheiden is, ten tijde toen

’t land Java twee koningen had."

Ter verklaring der beide laatste regels der 3de strophe

sekreef nu de heer Callenfels: „ . . . . Hierbij trok liet

mijne aandacdit. dat het woord ,,arunawa,” hier weergegeven

door „zee” in het tegenwoordige diehterlijke Javaansck de

beteekenis lieeft van Jiengawan,” groote rivier, waarvan

elke ,Eupa, candra" de getuigenis kan afleggen. Fan nu

in den Nagarakrtagama „aninawa” ook met ,bengawan”

vertaald worden, dan is het buiten twijfel, dat de tegenwoor-

dige Brantas bij de greusseheiding een aanzienlijke rol heeft

gespeeld. Ook trok het mijn aandaeht, dat de uit de Para-

raton bekende „pinggir raksa”, de versterkte grens tusschen

Kediri en Toemapel, teruggevonden in den zoogenaamden

Kawimuur op de grens van Malang en Blitar, eveneens voor

een klein deel langs de Brantas moet hebben geloopen in

een richting Oost— West. Tan zelf doet zick dan de vraag

voor of met de beruchte grens niet sleehts een deel van die

grens en wel de ,,piuggir raksa" zou bedoeld zijn.'’

Boven^taande tweeledige veronderstelling, nml. 1" dat

onder artiiiawa van str. 3, rg. 3 niet ,,zee'’ niaar ,
groote

rivier" en wel speciaal de Brantas verstaan wordt en 2” dat in

dezelfde strophe niet de grens tusschen Kediri en Janggala

in haar geheele lengte, niaar alleen de zoogenaamde pinggir

raksa wordt aaugeduid, neuien wij als werkliypothese over.

Op nevenstaand selietskaartje van het greusgebied tusschen

de afdeeling Blitar der residence Kediri en de afdeeling

Malang der residence Pasoeroean, waarop de thans nog

bestaande resten van den ,,Kawi-muur" zijn aangegeven 2
),

kan men zien, dat het bouwwerk in zijn oorspronkelijken

1) Oudhcidk. Verst. lOlfi, 4<!e Kwnrt. p. lOfi.

2) Overgenomen van Dr. Yerbeeks kaart. Zie ook „Oudheden van
Java” p. 2f>8. 2f>l en de daar opgegeveii litteratuur,







433

toestand waarschrjnlijk uit drie stukken bestaan beeft, die

bajounet-vormig loodrecht op elkaar stonden. Het Noordelijk-

ste gedeelte Hep in Noord-Zuidelijke richting van de belling

(of den top?) van den Kawi langs de tegenwoordige Kali Leksa

tot de Brantas; liet middelste stuk liep West-Oost langs

den Noordelijken oever van die rijier, tot de Kali Leksa,

terwijl het Zuidelijkste deel weer een Xoord-Zuidelijk

beloop had en van de Brantas missehien tot aan het zee-

strand reikte.

In de 3de strophe is sleehts eenmaal sprake van een

riehting West-Oost, te weten in den 3den regel: ,Ki(hcun

puru'ica during ring arnnaica, dat is letterlijk, als wij het

laatste woord onvertaald laten
:
„(De grens) West-Oost reikt

tot aan den arnnawa.’’ Wordt werkelijk in de aangehaalde

strophe het beloop van de ,.pinggir raksa,” den ouden Kawi-

muur, besehreven, dan moet met deze woorden het mid-

delste stuk langs de Brantas bedoeld zijn, want alleen dat stuk

loopt in de richting West-Oost.

Maar wat beteekenen dan de woorden ,tot aan den

arnnawa’’?

Boven wezen wij er reeds opi, dat het West-Oostelijke

stuk Kawimuur langs de Brantas tot aan de Kali Leksa

meet geloopen hebben. Wordt dus met , arnnawa" de Kali

Leksa aangeduid? Iudieu men de oud-.Iavaansche woorden

in den meest voor de hand liggenden zin opvat, moet men

inderdaad tot die slot-om komen en den beer Callenfels, die

,,arnnawa” met de Kali Brantas identificeerde, ongelijk

geven. Echter, die opvatting is in strijd met het feit, dat

, arnnawa’’ in het Sanskrit zoo goed als in het oud-Javaanscli

(behalve „zee”) steeds .groote rivier,” . vloed” beteekent en de

Kali Leksa een armzalig stroompje ter breedte van eenige

meters is. Hoe dan het een met het under te rijmen?

Ons dunkt door de aangehaalde woorden op een eenigszins

andere wijze te interpreteeren : Denkt men zich de grens

West-Oost als een lijn, dan kan men die liju evenwijdig
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aan zichzelf in de richting Xoord-Zuid verplaatsen tot dat

zij „zicli stoot aan", ,,reikt tot aan" (= dudug ring) d.w.z.

samenvalt met een andere lyn, in casu de Brantas.

Xemen wij deze verklaring als de juiste aan, dan is een

der drie stukken van den ouden Kawimuur in strophe

3 teruggevonden.

Vertalen wij nu de woorden ..ng lor kidul tan madoh

kctdyitdoh mahelct -samudra" eenigszins afwijkend van

prof. Kern's opvatting als volgt: „en in Noord-Zuidelijke

richting niet ver, zoover ala ket van de zee gesckeiden is”

dan kan men niet lang aarzelen welk der twee resteerende

stukken bedoeld is. Natuurlijk het Zuidelijkste stuk, dat

inderdaad „niet ver” van de Brantas naar het Zuiderstrand

loopt.

Blijft nog over het derde gedeelte van de piuggir raksa,

dat langs de Kali Leksa loopt.

Wij gelooven, dat uiets anders dan dat riviertje met

de formule , toyeng kundi -sangkeng langit” „water van de

kruik uit den hemel” bedoeld kan zijn.

Om deze bewering aaunemelijk te maken is bet noodig

de figuur van den grensregelaar zelven, Mpu Bharada,

van dichter bij te bescbouweu.

Een onderzoek n.tar den inhoud van de Talon Aratm© *

waarin Mpu Bharada een voorname rol schijut te spelen !),

zal vermoedelijk omtrent deze merkwaardige persoonlijkheid

meeidere wetenswaardigheden aan bet litbt brengen.

Wij wiilen hier volstaan met er op te wijzen, dat de

heilige man zoowel in de inscriptie als in het gedicht

als een yogi 9 war a ,een meester der toovenaars” wordt
aangeduid en bovendien nog in de inscriptie als een
siddhacary a, wat ongeveer betzelfde beteekent. geroemd
wordt.

1) KBWb. s. v. Bradah en Galon Arang.

Juynboll, Supplem. Catal. Jav. en Mad. Hss. II p. 209 sq



435

Dat yogins, Buddhistiscbe zoo goed als niet-Buddhistische,

als vrucht van hun extatisch verkeer met de godkeid de

mackt verwierven om den natunrlijken loop der dingen te

doorbreken, tot stand te brengen wat alleen de godkeid

verinag, m.a.w. te , tooveren”, is bekend genoeg, Wat ons

bijzonder interesseert is den aard der vvonderen te leeren

kennen, die lieden als Mpu Bliarada wrochten konden.

Wij kiezen daartoe Spence Hardy’s interessante besckrij-

ving !

)
ran de bij de Zuidelijken gebruikte krtsna-

m and ala’s . Universaalkringen'’, die een voornaam middel

vormden om de extase, waarbij door den yogin contact

met de godheid verkregen werd, te voorsckijn te roepen:

De tien kringen wordeu deels naar de groudstof, deels naar

de kleur. deels naar de plants ondersckeiden in : aarde-,

water-, vuur- en wind- of lucktkring; in een blauweu,

geleu, roodeu en witten kring ; een in de vrije luckt en

een in de besloten ruimte.

I. Na een kring of sebijf van klei of aarde vervaardigd

te hebben, legge de oefenaar die op een voetstuk, zette zich

op korten afstand neder en houde den blik onbewegelijk

daarop gevestigd. Terwijl bij zijne gedackten op bet element

der aarde richt, wier versckillende nameu bij bij zick zelven

opzegt, moet bij indacbtig wezen hoe ook de deeleu zijns

liehaams uit deze groudstof zijn samengesteld. Deze oefeniug

moet zoolang voortgezet worden totdat bij in een soort van

magnetiscken slaap komt. Daardoor zal bij den eersten trap

van mijmering, van Dhya.ua, bereiken. Met de operatie gaat

bij zoolang voort tot dat bij het teeken
(
nimitta

)
merkt,

hetwelk daarin bestaat dat bij den kring even goed zien

kan met gesloten als met open oogeu.

Het is niet volstrekt noodiir, dat iernand zoo’n kringr maakt.

Bijaldien bij namelijk in een vorige existentie het onderricht

der Buddha's genoten of den rang van grootmeester bereikt

1) Eastern Monacbism p. 252. Jiovenstaande beschriivinj; is over-

genoruen van Kern's verkorte vertaling in .,Buddhisme’' I p. 303.
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lieeft, kan bij volstaau met een akker of dorscbvloer als

zichtbaar teeken te gebruikeu. Yoor ieder echter, die deze

dingen in een vroeger bestaan niet bij de hand gebad lieeft

is bet raadzaain zieh te laten voorlicliten door een bevoegd

onderwijzer. oin de fouten, die onbedrevenen zoo lie-lit begaan

kunneu, te vermijden. De kring mag niet van blauwe, gele,

roode of witte klei gemaakt worden, want dit zijn kleureu

van andere kringen. Hij moet den tint hebben van bet mor-

genrood of ook wel de kleur van 't slibzand van den Ganges,

Met deze oefening verbindt men zekere soort van sanadhi,

waar dan alles wat bet gedijen der mijmering in den weg

staat verwijderd wordt

I T. De oefening met den waterkring heeft grooie ovt-r-

eenkomst met de vorige Ook bierbij mag iemand, die reeds

in een vorig bestaan bedrevenheid beeft opgedaan een

vijver, een meer of de zee als zichtbaar teeken gebruiken.

In bet tegengestelde geval moet men zorgen regenwater in

een doek op te vaugen of bij gebrek daaraan ander zuiver water

nemen. Dit wordt in een nap of soortgelijk joor-

werp ') overgegoten en ergeus op een geselii kte plants in

den kloosterkof of op ee:i andere stille plek nedergezet. Op

kleinen afstand gezeten begiut dan de eerwaarde zijne over-

peinzing, waarbij hij te denken beeft aau de waterige deelen

zijns lichaams en aan de verscbillende uatneu \<>or water. De

oefening wordt voortgezet tot dat men bet teeken bespeurt”.

Laten wij nu Spence Hardy zelven aan bet woord.

No eene bescbrijving van bet gebruik der andere magiselie

cirkels gegeveu te hebben vervolgt bij: , By the practice of

pathawi-kasina the priest will receive the power to multiply

himself many times over; to pass through the air or walk
on the water; and to cause on earth to be made, on which

he can walk, stand, sit, and lie. By apo-kasina (den „water-

kring'b be can cause the earth to float; create
rain, rivers and s e a -

:

shake the earth and rocks, aud the

1) spaticcringen \an wis.
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dwellings thereon ; and cause water to proceed from all parts

of the body. By tejo-kasina he can cause smoke to pro-

ceed from all parts of the body, and fire to come down

from heaven like rain: by the glory that proceeds from his

person he can overpower that which comes from the per-

son of another: he can dispel darkness, collect cotton or

fuel and other combustibles, and cause them to burn at

will; cause a light which will give the power to see in any

place as with divine eyes: and when at the point of

death he can cause his body to be spontaneously burnt. By

wayo-kasina he can move as fleetly as the wind: cause

a wind to arise whenever he wishes; and can cause any

substance to remove from one place to another without the

intervention of a second person. By the other kasinas respect-

ively, the priest who practises them in a proper manner

can cause figures to appear of different colours; change

any substance whatever into gold, or cause it to be of a

blood-red colour, or to shine as with a bright light; change

that which is evil into that which is good, cause things

to appear that are lost or hidden; see into the midst of

rocks and the earth, and penetrate into them: pass through

walls and solid substances; and drive away evil desire".

Van de boven opgesomde wouderen worden er twee

als zijcde door Mpu Bharada verricbt in de 2de en 4de

strophe van deu GSsten Zang van bet gedielit genoemd.

In de 2de strophe wordt nml. vermeld, dat de heilige „op

Bali aankwam over den waterweg, terwijl hij onvervaard

liet water der zee betiad” eu in de 4de strophe wordt gezegd

dat ,,de voortreffelijke asceet uit deu hemel neergedaald"

rust hield.

^ elnu. met bet oog op bet bovenstaande meenen wij niet

te ver te gaan met de gissing, dat in bet 3de vers van den-

zelfden zang op een derde door Bliarada gewrocht wonder

gezinspeeld wordt nml. op de macht om uit een drinkwa-

terpot (JiH nil i) door de toepassing van de boven beschreven
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upo-ka&ina een stroom water, in casu de grens-

rivier Kali Leksa. te doen ontspr ingen. In den

kortst denkbaren verm zou dat wonder zijn medegedeeld in

de woorden : Toyeng kumli sangkeng lung it, d.i. ,het water

ran de kruik nit den heniel".

Tot/eng kumh is duidelijk genoeg; t>nnkeng lungit, dat op

kumli ,
nietop toga sluat, vindt een verklaring inde4de strophe:

,Bij een tarnarindeboom, zegt men, liield de voortreffelijke

asceet, uit den hemel neer gedaald, rust, namelijk 't

dorp Palungan was de plants waar (zijn) wereldberoemde

drinkwaterpot wen! nedergelegd enz’’. Oedragen doorBharada

is de kumli dus inderdaad , uit den hemel" nedergedaald.

Of Mpu Bbaruda jui.-t op dezelfde wijze als door Hardy

besehreven wordt den stroom water uit zijn kumli te voor-

schijn getoovord heeft, is natuurlijk van ondergesehikt belang ’)

Toch tnoet er liier op gewezen worden, ilat niet alleen

de Hlnavanisten maar <>ok de Mahayanisten maudalu’s bij

bun goga gekend en gebrmkt liebben. Bij Waddell J
)
vinden wij

1) Een ander roorbeeM tail lea 1 < Toersehiin touverrn tail een

rivier. wnnrbi) eehter nn-f em • n /."mb of een r-euitgehik voorwerp

gebrnik gemankf wurdt. 'unit nun in de I-ana l.nli (I'licdeiieli,

Tipl.-ehr. v. Ned. I n • 1 .
: ' 1

»
• I >]. It! a ‘id:). Kalauanjr, de patili

Tan den clentenenTor~t Mn|adanawn ruept in den -trjid tegen de

dewn's de hulp 'an ini uym m. an duel In t rtnnn up den punt

vari /i|n nein po a# "t a,,,',, en let mum ["den i an "''bedenfoi mulieren,

ter\\i|l tii| /i|n tun >td tetri n den gnmd "idiu-n’ii hnudt. i‘en .'tnd-trooiiiend,

giftig water (a. ,e"e/. unrein watm duet ent-man, dat een iedor, die

daart an drinkt, duet -terien en een iedei
i
die d.iarm baadt, een /iekto

bezorjrt. Al- de sruden de ^‘faarli.ke • lgen-rhnppi n van hot water

ana den 1 1
|

ve undei i nndi n lndd.' a .’i-n n />| nan Xarada en ]>e-

liaspati. alrcmk nan de niium< In i a ! 'lublln-ti-ehe B<"*d|anirga':i en

!!• -f- la.-t de weda - te !•/• n uin daaiduui •„
t ,. n,„rj.cliijn te

roepen Hun eebed* n hlr.ken e.-bret rn * kiailiri^ ^nm*" te zijn

waaroi' twee srnden in pi up !, u n trntien plant- nemen en

wittu raanduN ter hand e-nwm n hiiih-rd, hot w«-..| gonnamd hriu

,
dat vail tuizundere /uiw nd ki a. i.t i-. laun ntr-pringen. I)aar-

mede he-pri nkeld, In rluTuti all, ; de- du-c !n-t gunge water dor

dumonen om;' kunien /: n

-M Laman-m, p.
‘>;0 en
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van een prtkiwi-mandala melding gemaakt en bij Taranatha

komt eene beschijving voor Tan een door Wagiewarakirti

verriebt wonder ') dat ons sterk aan de toovenarij van Bbarada

berinuert: ,Bei Hiicbtiger Betraehtnng des Wassers in einem

Gefasse geriet es sofort in Siedeu: weiiu er sein Wissen auf ein

Bildniss ricbtete, erliob und bewegte Midi dasselbe. Als er

einst zu Gunsten des Kiinigs einen Zauberkreis zog, kam

innerbalb des Ivreises eine WasserHusz zum Vorsebein”.

Ook op Java zijn blijkens den Nblgarakrtagauia

2

) en

de Sang byang Kamabayanikan ") de tnandala’s bij de

Buddbiatiscbe yogins in gebruik geweest. De in bet laatste

werk genoemde Prtbiwl-, Baruna-. Agni-. Bayu- eu (,'auyata

mandala komen resp. met de ,aard-”, , water-”, , vuur-",

,wind-” en ,rnimte-(?)kring'’ <ler zuidelijkeii overeen. Met

behulp van de Baruna-mandala zou dns, als onze gissing

juist is, Mpu Bbarada bet ontstaan van de grensrivier

veroorzaakt bebben.

Men zou zieli nog kunnen afvragen, waarom Prapanea,

als bij werkelijk bet ontstaan van de Kali Leksa (of boe

die rivier toen gebeeten beeft) ') op bet oog beeft gebad, die

wonderlijke gebeurtenis niet uitvoerig besebreven beeft, in

plaats van daarop met enkele duistere woorden te zinspelen.

Wij meenen een antwnord op die vraag te kunnen geven

door op bet verband, waarin de bewu.-te passage voorkomt,

te wijzen.

In de zangen voorafgaande aan en volgende op den

68sten. bouden geene gescbiedkundige besebouwingen den

1) lit". Anton Sehiefner (lN>h p. "J3’i M| Op p 1* i> sprake Tan

tooverkringen, o a. de Ji.iu.y.i/o-kring en op p ‘J_N van i iei ano htkringen.

•J) Zg LXIV t - 4

3) Zie Kats' bclangri|ke Aanteekening op p 174 van zpn uitgaveen

de daar opgegeven verscbdlen tussthen do hi mondolo's der zui-

delijken en het hiei borengenoemde vjjftal. dat up Java bekend is geweest.

4) \ idgens I)r Braudes (Pararaton p. >)S) is Lek«a lot I I'tH'i'Jtr) rok.ia

ontstaan. I- dir juist, dan is de naaiu \,tn hi t liviertje nafuurli|k zeer oud.
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dichter bezig, maar de plechtigheden, die sameuhangen

met het craddhii-offer ter eere van de rajapatnl. In dat

verband stond het hem wel vrij een korten zijweg in

te slaan om de legende van Kamal Pandak (Prajhapura-

mitapuri) mede te deelen, hij kon eehter moeilijk, wilde hij

de aandacht zijner hoorders niet al te zeer atieiden, opnieuw

van dien zijweg afdwalen, door over de grensseheiding tus-

schen de rijken Kediri en Janggala, die met zijn onderwerp

slechts in zeer verwijderd verband stond, te gaan uitwijden.

Om geen eompositie-fout te maken moest hij de gebeur-

tenissen, die ons jnist het meeste belangstelling inboezemen,

met een enkel woord afhandelen en straffeloos kon hij dat

doen, waar zeker de gansche scbaar van zijn lezers of

hoorders de geschiedeuis van Mpu Bharada en zijn toover-

verrichtingen op een haar gekend heeft.

Wanneer wij Prapanca's bedoeling goed geraden hebben

en de beteekenis der woorden „T<>/jeng kundi sangktng

langit" inderdaad die is, welke wij er achter gezoeht

hebben, dan zouden de drie loodreclit op elkaar staande

stukken van den ouden Kawi-muur in het derde vers van

den OSsten Zang teruggevonden zijn.

Hierdoor zou het reeds vroeger o.a. door Dr. Krom uitge-

sproken vermoeden ]
)i dat de oude grens tussehen de rijken

Kediri en Janggala door den Kawi-muur gevormd werd,

bevestigd zijn.

De huidige grens tussclieu de afdeelingen Blitar en

Malang, die op haar beurt de restanten Kawimuur van

diclitbij volgt, zou dan blijken uit Erlangga’s tijd te

dateeren.

Nog eene andere conclusie valt uit het bovenstaande te

trekken: Het heiligdom te Kamal Pandak moet op de plaats

gezoeht wordeu, waar Mpu Bharada door toovenarij een

1) Epigraphi»ehe Aant. VI. I>e vorsten van Kediri, Tijdschr, Bat.
Gen. JLY1 p, ‘250.
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rivier nit ziju kunili deed ontspringeD, m.a.w. bij de bron

van de Kali Leksa, op de zuidhelling van den Kawi.

Deze gevolgtrekking viudt van een andere zijde eene

welkome bevestiging *).

De 65ste Zang van bet gedicbt, waarin de ter gelegenheid

der fraddha-pleehtigheid aangeboden gescbenken beschreven

worden, geeft in bet ode vers, volgens de vertaling van

prof. Kern -), te lezen: ,De kroon spande de vorst met als

onvergelijkelijke bydrage te geven een wondersc-hoone feest-

gave: de berg Mandara (voorgesteld) terwijl deze (als karnstok)

gedraaid werd door de beelden van goden en daemonen in

de rondte'’.

Men mag met reden veronderstellen, dat zoo’n bijzonder

gescbenk geplaatst werd in bet heiligdom, dat aan de over-

ledene gewijd was, in den tempel te Kamal Pandak dus.

Nn is juist bet eenige ons bekende oud-Javaansehe beeld-

bouwwerk, dat bet karnen van de wereldzee door goden en

daemonen voorstelt, voor den dag gekomen op de ouderne-

ming Sirab Kentjong ),
even ten Westen van de bron van

de Kali Leksa gelegen.

Ook andere terzelfder plaatse <) gevonden omllieden wijzen

er op, dat vroeger in die bnurt een tempel moet gestaau

bebben. De bovenstaande gegevens eombineereud aarzeleu

wij niet als de plants van bet lielaas verdwenen heiligdom

te Paluugan, alias Kamal Pandak, alias rrajnaparamitapurl,

de onmiddellijke liabijbeid van de bron van de oude grensrivier

Kali Leksa aan te wijzen.

1) Het volgende, reeds gepublieeerd in Oud. Yersl. 1010, p. 100, wordt

liier volledighoidshnlve herhaald.

2) Loc. cit. p. -Idl.

3 1 Hot. Bat Gen. 180:1 p. 112 .00. 1598 p. 142, 1800 p. 117 50 en

194, 1901 p. 110, 120, 127 en Bijl. X Xo. 08:! a itapp. Oudhk. Comm.

1908 p. 10S 59.

4) Van Sirah Kentjong is o. a. een van de fr.iaiste bronzen lampen

van de collectie van het Uenootschap afkomstig. Veider werden daar

gevonden vier rak^asa’a, een hautrelief en twee steenen met jaartallen

(1389 en 13 . . ).
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Behandelen wij im de mysterieuze fornmle van de Djaka-

Dolok-inscriptie.

De verzen 8— 6 laten wij, naar de transseriptie van Dr.

Brandes met de daarin door prof. Kern voorgestelde ver-

beteringen. volgen

:

Yah pura panditac ere4a aryvo Bliarad abhyiiatah
j

jnanasiddhiin samagamyabbijhalabbo munlcwarah
,j (3)

mahavoglcware dhirali satwesa karnnatmakah

siddhacaryyo mahawTra ragadiklecawarjjitah i (4)

ratnakarapramanai; tu dwaidblkrtya Yawawanlm
|

ksitibhedanasamarthya kumbhawajrodakeua wai
j

(5)

parasparawirodhena nrpayor yuddhakank^inob

atasmaj Janggalety e-^a pamjaluwi.saya smrta|j (0)

Een duidelijke abklatscb deed ons de volgende tekst-

verbeteringen aan de hand

:

vs. 4 lees )nalunjo<ftrtcaro

,, „ ,, viahiiinro

vs. 5 „ ratmkarapramancui

„ ,, ,, Ymcairaniiu

By vs. 5 teekende prof. Kern aan: „Dit is niet beter dan

wartaal. In de eerste halfstrofe ontbreekt een onderwerp,

in de tweede een gezegde’’.

Een goedeu ziu krijgt men als men de twee eoruposita,

waaruit bet tweede halfvers bestaat, aan elkaar sehrijft,

wat natuurlijk geoorloofd is.

vs. G. In plants van utusniaj giste prof. Kern athasm<ij,

ketgeen vertaald zou kunnen warden met ,,daarna, nadien”.

Op den abklatsc-h is duidelijk tasmuj te lezen, volgende

op een plek, waar de steen besehadigd is en elke letter

kan gestaan hebben. YVy vermoeden etasmnj
,
bet correla-

tief van bet in de luckt bangemle ija/i van vs. 3. De stro-

phen 8— 6 biijken dan een volzin te bevatten, die met
beboud zooveel mogelijk van prof. Kern’s bewoordiugen, als

volgt vertaald kan worden

:

„Er was oudtijds een voortreft'elijke geleerde. Arya Bharad
gebeeten, die tot volkomenkeid in ware kennis gekomen
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was en Abhijna (transeendente wijslieid) deelaehtig werd,

een meester under de Muni's (wijzen, aseeten) (3),

een groote meester under de wijsgeeren, verstandig,

meewarig gezind jegens (alle) sehepselen, een toovermachtig

leeraar, een groot held, vrij van hartstoehtelijke gehechtheid

en de overige zondige neigingen (4) .

Hij verdeelde Let land Java, dat een hoeveelheid edel-

steenmijnen bezit, (of: de edehteemnijnen tot riohtsnoer

nemend) in tweeihi door iniddel van kumbhairajruthlka, dat

bet vermogen bezit land te splitsen (5) .

Waar twee vorsten nit vijandsehap jegens elkander den

strijd begeerden, is volgens de overleveriug, aan hem (d. i.

Bharad) bet outstaan van (bet land) Janggala genaamd, dat

zich (thans) over Panjabi uitstrekt, te danken". (6)

Het boven onvertaald gelaten woord kumbhairajrodakena
,

waarmee we ons nu znllen bezighouden, werd door prof.

Kern weergegeven met: „door waterpot, bliksemflits (of:

diatnant) en water”.

Dus door drie versehillemle middelen zou, volgens deze

opvatting, Mpu Bharad de splitsing van bet eiland Java

in twee kouiukrijken bewerkstelligd bebben.

Tegen deze vertaling zou niets in te brengen zijn, wanneer

vaststond, dat bet bewuste compositum eeu in drie gel ij k-

waardige deelen te splitsen d<r<inihra was.

We meeneu echter, dat er alle grond bestaat om aan te

nemen. dat bet woord anders in elkaar zit en anders moet

veitaald wordeu, als men in aanmerking neemt, dat icajro-

dakil een woord is. dat in de Javaausebe Mabayanistisclie

litteratuur geen onbekeiide is geweest.

In de Sang hyang Kamahayanikan (bs. A., fob b 12,

l itg. Kats p. 20) treft men het volgende veis aan:

Oin bajrodaka oni ab bum

idain te narakaiu wari samayatikramo wahet

samavaraksanat siddbyai siddbain bajiamrtodakam.

D.i.
: , De overtreding van (uw) gelofte moge dit water
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hellewater voor 1 doen ziju; door bet bewaren van (uw)

gelofte wordt liet tuoverkrachtige nektar, die tot de boogste

volmaking voert
1 ' !

).

Yolledigheidshalve laten wij bier nog de oud-.Tavaansche

paraphrase van bet bovenstaande naar de vertaling van

den heer Kats volgen: ,Om bajrodaka om ah hum!
Dit is de .Capatha hrdaya’’.

Id an te nilrakam wiiri. enz. d.i. K wonle gegeven een

hart. \\ at is . b a j r o d a k a" ? B aj rodaka is geen gewoon

water, water uit de lie! is dat. Sa m ay a t i k r a mo wallet,

de reden, waarom smart zal worden ondervouden, ten men)

met bet gebeele geslacht en (alle) nabestaanden wordt verdelgd,

(ligt daarin) dat gij aan den s am ay a (^gelofte .leer) niet

itehoorzaam zijt. lea ty de dat ge den heilige bajrajiiana
dient, s a m a y ar a k s a n a t siddliyai. dot h ten tijtle dat

gij op uw boede zijt en niet den sauiaya verbreekt, zal de

deugd der volmaaktbeid door U worden verkregen. S i d d h a in

b a j r a m r t o da k a in kortom: vergif en liektar 2
) is bajro-

daka, en als bet nioet worden omscbreven : hetzij geluk.

betzij smart zult gij outmoeten. Als gij nalatig zijt, ontmoet

gij smart, maar als gij bedaelitzaam en oplettenil zijt, zult

gij spoedig geluk en de deugd der volmaaktbeid bereiken,

en ook later bezitten”.

L)e bovenstaande paraplmse brengt ons niet veel diebter

bij de verklaring van bet woord bitj/'ix/iiha. Zooais gewoonlijk

bet geval is in den 8. 11 y. Kumahayauikau beldert ook bier

bet gecommenteerde Sanskrit-vers wel den oud-Juvaanschen

eommentaar op, maar niet omgeke'wd. Belangrijk is eigenlijk

alleen de oud-davaansehe verklaring iki ntpntha InxJayct van
de iornmle Om hnjroduka om alj hm\\. De beer Kats wil

1) 'gl. J. S. Spf\vr, Kill ,ilrjft\am«i'li.T mah.i y.ini,ti scher Katochin-
11111 ^, Zcirsclir. d. Pout-chon Moigonl Pcs. I.XVjl (I'll:!) p.

-') j.r Btuut: n i-umrtn lkeng ha.irodakn, door don lieor Kats vertaald

:

dood.h,k vergif is bajrodaka. Mot de boion gegevon vertaling heeft
at? m*er Kats zieh kunnen veivonigen.
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blijkens de aauteekenig op p. 122 van zijn uitgave in de

woorden i.apatha lirilatja den naam van een formule zien, die

te vergelijken ware met die, welke in Tibet de inleiding tot

de maintain- ceremonie vomit en die luidt : Om/ WajrahhuYni

ah /mni ').

In de opvatting van de woorden c a path a hrdaya

verschillen wr
ij eenigszins van den beer Ka f s. Ilnlcnja is

een edit tantrisck woord 2
),

synoniem van bijit, <lat speciaal

mystieke syllaben als 0111
,
ah, hum hnh enz. aanduidt, die

de „essenee‘’ de .kern” van een prevelgebed vormen. 0. i.

moeten in iki rapatlm hrelaya de laatste woorden aaneen

gesclireveu worden en beteekenen: ,Dit is de kern van de

incantatie”.

Bij welke ceremonie, vragen wij ons dan af, lieeft de

incantatie, waarvan de woorden din / bajrodaka om ah hum

!

de ,keru” vormen, behoord?

Waar de door den beer Kats aaugeliaalde Tibetaansche

formule aau een maintain- cerenionie voorafgaat, die blij-

kens de beselirijving bij Waddell veel overeenkomst 'met

de patliawi-kasina cerenionie (zie boven p. 435) vertoont,

ligt, dunkt ons, de veronderstelling voor de hand, dat de

op een woord na gelijkluidende oud-Javaansche mantra

een dergelijke ceremonie heeft ingeleid, en wel meer

speciaal de apo-kaaina, waarvan liierboveu uitvoerig sprake

was.

Het toeval zou dan gewild liebben, dat de S. Hy. Ka-

mabayanikan ons de formule bewaard had, met belmlp

waarvan door mabayogins als Mpu Bharada wonderen nit

den ,,watercirkel'’ gewrocht werden.

Zijn wij liier op bekend terrein aangeland, terreiu, dat

wij bij ouze poging tot verklaring van het duistere vers in

den Nagarakrtagama reeds onder den voet geliad liebben,

hiermede liebben wij nog geen voldoende rekensrhap gegeven

1) Waddell, Lama'ism. p. 398.

2) Kern, Buddliisme I, p. 40l.

Tijdschr. t. [ml. T.-, L.- en Yk„ deel LV1LI, afl. 6. 2
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van de juiste beteekenis van bet woord, tlafc ons punt van

uitgang vormde.

Wat is trojrodaka? zeggen wij den Javaanscben commen-

tator na, of, om te preciseeren : Wat beteekent wajra in

deze samenstelling

V

Belialve de gewone beteekenissen (bliksem, donderkeil,

diamant) kan bet woord wajra in de Tantrische litteratnur

als eerste lid van samenstellingen een zeer speciale beteekenis

vertoonen. , Le mot wajra— aid us de detinitie van de la Vallee

Poussin— re'sume tons les iuysteres cosmiqnes et ritnels du

(j’ivaisme bouddbise.’’ ') Van deze beteekenis, die in zijn

veelomvattendbeid onmogelijk in een Xederlandsc-b woord

is weer te geven, kunnen verscbillende nuauceeringen voor-

komen : in coiuposita, die personen aanduiden, kan bet

woord tot bonoriftek prefix verzwakt zijn 2
j of, als een

voorwerp nader bepaald wordt, in a 1 1 e vaagbeid

a an geven, dat het bedoelde voorwerp geacbt

wordt t e b e b o o r e n tot d e m a g i s e b e tantrische

s f e e r.

Tot de laai»tgenoomde samenstellingen belioort o.i. bet

woord wajrodaka, te vertalen als ,,tooverwater”, water,

waarover met een of ander magiscb doel mantra' s gepre-

veld zijn.

Interpoleeren wij deze beteekenis in het vers van de

inscriptie dan wordt duidelijk, dat Inunllmtrajrodaka „too-

verwater nit de kruik’’ op precies betzelfde doelt als toi/png

kutnji sangknaj luiu/it. Het eenige verscbil bestaat hierin,

dat in den Nagarakrtagama een van de drie substantieven

1) Pxmddliisme (IftOft) p. 370,

-i ,,l>e nn me i|ue, de nos jours encore, n’importe quelle divinite

de In j uncle pent •'tre reeonnue par les lirulimunes cumrae une forme
tie riva cm un avatar de Yi-tiu .... do memo tnutes cos divinites

demoniuquei, liicmes 7oomorplii<(ues, peuvciit ("tie promuea et sont

promues an ramr supreme. II snffit, a cette fin, de precnler lour nom
du mot muciipie rojin”. L. de la Vallee IWmii, Bouddliisme (lUOu)

p. 3s7 M). Voorbeelden: cujiuyrjjiHi, nijnujiinOhun, itijramniln etc.
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een nadere bepaling van de kruik en in de Aksobhya-

inscriptie van het water inhondt.

De kortbeid en kernaebtigbeid, waarmede de inscriptie

zicb r.itdrnkt, bevestigt dan onze vroegere onderstelling, dat

de geschiedenis van Mpu Bbarada en de door hem bewerk-

stelligde grensscbeiding alom zoo bekend was, dat alle

uitwijding overbodig was.

Juli 1917.

#



Aanteekeningen

omtrent het hoornopschrift van Loeboek Blim-
bing in de marga Sindang Bliti, onder-

afdeeling Redjing, afdeeling Lebong,

residentie Benkoeien

DOOR

L. C. WESTENENK.

ka

g*

nga

ta

da

na

pa

ba

ma

tja

dja

nja

sa

ra

la

(oe)wa

Het alphabet.

x>

ja

a (ha)

’mba -t:
’"gga

'uiJa

’lnija

1 rr {steik t'ubiouwd)

hoe

kan;/

kan h
hi

kb

ku

-J-T1

-frt
kah

tanda boenoeh ° O
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(Op de overeenkomst met de klank- en schrijfteekens

in het Saaskritsche alphabet wordt de bijzondere aandacht

gevestigd).

Tekst Transscriptie

,
r ^

yy y? -<y-0 * «yy*' Ini soerat Rije

// sO s? S^yy i Djati 1 takale oewang monb 11

y y^ o -y* yy Gedja(h) Pekak 111
,
itoe wang

*v» s# y ° y ys<i yy y? ngeser sapadan oetan IV

4(/ sst ysS yy * '<yy indan (iuggan) v Loeboek andjam

^ iyyy yV ys y 'y y<}.. Tijang VI balilo vn Beletik Vllt

y, yy i y /s' y sf yy' timboel Mare Soeban Petjang

yy .y y^ ° ,y y yy mangddik Soeban Petjang

y yy y yy /y ° y* y£ mar?daDg ,x timboel Batoe

y yy y <y y^ y Kawoeug maredang ka Sange

vQ yy yy ° 2* yy y y timboel Si(a)laug x T.japang

y y « <y> y A y yy™ Bekaj maredang kasane

•>0 yy ^ yy y yy timboel oeloe Saling

y -O^ y\ y yy™ Seni maredang kasane

70 20 yy J yy yy yy yd' timboel oeloe Sagoring
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y O' X xx O' yxXXX>

x yy xo y xX -O' x$

yx x xX A X xO

xx -xy O' X O xX <

^ y yy X » ?0 ’X.

S'

X/ xX A X yx y, y- o

X
yx yX xx X y* >ys^ y/

.

X? sX ytf y, yx <7X yy X »

» X xx y xX

yX X* XX ‘ X XX °

^x XX- x xx ‘ x
yx X X- x X xx o O'

^ X X* X Xi Os' a

X X * ^ X » xxxxx •

X X y - ’ x SO XX X
x x*s x> ys 17 X X s~y °

X
ysXX xX X) X> XX o

XX X x'X » x) X$. X ys\ yx >

y/ xsxO X2 O’ xx -• x x?

y X x) Xx yx ; x- xx

A xx ys » x O' x& °

Kfiring XI Kesa(h) timboel

Taroesan, djelan xn Rye Djeti

badjendji sapadau oetau

nga XUI sawa(h) Betoe Doewe

nga Rije Bdjoet

di Balam Tinggi

maredang ka Lembak XIV

isan (inggan) Loeboek Audjam

Tijang timboel Tjoeroep

Soengaj TPnga(b) (di) Mare

Soengaj Tebat

Iboet mmboel Ka-

(doe) udoeng xv sosdb timboel Mare

Sfboeugb moedik

Semi sampaj Ldboek

Saroeng Xage nieli(n)tang

ka Lembak timboel

Kajoe are Tje'kang di

Luboe(k) Toendjoeng timboel

Loeboek Tangge Manik

malitang timboel Betoe

Toegoe timboel Mare

Soengaj Seroet
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/f1y ^ syv' t-v . Kekas Dejang Pelenggaj XVI

y<> ^ inggan lainau Doesoen

-/t^''
1 ^ y y > y Djokoeng mereuggbt Semi

yy1^ y^\ <v' 0 yfy'&' idak bararatigan

. f
-^ /n - yy %y yv anak tjoetjoeng Kije

<?Q y ^ y y^ Djeti soe(m)pa(h) MoelP

Jy' y y&* y y yy <y Djedi Djoekoeng sapa oewaug

yf y y ^ y\ ys /0 yfa ngese(r) sapadau oetau di-

y ^ y^ yvyyyy yyy soe(ni)pa(h) Moele Djadi Djokoeug

yyyyyeyy J y y' oewaug Ldboek Moepe xvu

y y y > yy y y O'^y^. O wit Satang TemPras XV1U

y^ ys yCy yy * ysy^

/

V'^' v’ - kaloe (kalau) eudakla(h) anak

y y y y y yy y tjotjoeng Moele Djedi Djokoeug

y y J yy k> y> o y y dak selamat kaloe (kalau)

J yt'y 1 y y > y y y tandoek dak sapasang X1X

y y • y iyyyy e dak tarima anak

y y y yy ? y y y- tjotjoeng soerat Katoewe

yCy yy> y y yyy •>
Kale mono Gedja(li) Pekak

J) yy/y \
^°.y-\ y/ (lioe)tan sa(r)a(u) tau xx d(i)oeloe

y yy yyy ysy y~ Mare saling sa(rjaln) tau

y^ y y yyyyv y - d(i)ilr> Mare saling dak

Xyy y*yy yyyy^ bararangan oewang Sindang

^ //^ y\ y^ * sape negb XXI dak

selamat.y y y y o



Vertaling.

bit is een gesclirift v;m Rija Djati in den tijd, dat men

den Dooven Olifant doodde.

Toen werd de grens verplaatst: van (eigenlijk tot) Loeboek

Andjam Tijang de Bliti-rivier af tot Moeara Soeban Petjang,

deze Soeban Tetjang op tot Batoe Ivawoeng, draaiend naar

Sange, tot Sialang Tjapaug Bekaj, draaiend naar den

bovenloop van de baling Seni, vvendend naar den bovenloop

van de Sagoring Keriug, en verder naar Taroesan
;
op deze

wijze stelde Rija Djati de grenzen vast te (tot? met?) de

sawabgronden (van ?) Rija Bojoet te Balam Tinggi. Verder

naar Lembak tot Loeboek Andjam Tijang. tot den waterval

in de Soengai Tengak bij Moeara Soengai Tebat Iboet, naar

Kadoendoeng Sosoh over Moeara Seboenga, dan de Semi-

rivier stroomopvvaarts tot Loeboek Saroeng Naga, daarna

de Lembak-Streek overstekend naar Kajoe Ara Tjekang bij

Loeboek Toendjoeng, naar Loeboek Tangga Manik, over-

stekeud naar Batoe Toegoe, en naar Moeara Soengai Seroet,

de poesaka — bezittiug van Prinses Peleoggai tot aan bet

dorp Djoekoeng, recht door (vlak aan?) de Semi. Dit is geen

verboden terreiu voor de uakomelingen van Rija Djati volgens

den eed van den eerAen bewoner (voorvader) van Djoekoeng.

M ie deze grenzen verplaatst, zal door den vloek van dien

Moelo Djadi worden getroffen.

De menscben van Loeboek Moempo, afatammend (oewit =
asal) van Satang Temeras indieu uiet afstammelingen

van den voorvader te Djoekoeng er rust geen zegen

op als de booms niet een stel uitmaken, en. dan nenien de

afstammelingen uiet aan bet geschrift van Katoewa uit den

tijd dat de Doove Olifant werd gedood.

Een rantau bovenstrooms en een benedenstrooms van

Moeara Saliug zijn niet verboden terreiu voor de lieden van
Smdang, hij die hen verbiedt zal niet gezegend zijn.
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Algemeene opmerkingen

Het schrift; de taal.

Het schrift is liier ’en daar ondiep gegrift en daardoor

moeilijk te lezen, doth het is goed besvaard gebleven en

slechts op een plaats door muizen aangeknaagd.

Zooals bij alle boornopsebriften bet geval is, is het wel

eens een toer uit te viuden, ot een puntje of streepje van

nature in den koorn is, dan wel een lettervorm of leestee-

ken aangeett.

Het gebruikte alphabet is hetzelfde, dat nu nog in de

Sindang-streken wordt gebruikt, met uitzondering echter

van de ta, mn en ’tula en enkele leesteekens. Deze enkele

afwijkingen geven den afstammelingen van de in deze oor-

konde genoenule ,beldeu’
!

, Rio Djati en anderen, veel moeite

bij het onteijferen
;
tezamen met den eigenaar van den hoorn

beb ik den inhoud nu preeies vastgelegd, waarbij wij dingen

ontdekten, welke bet tegenwoordig geslacbt niet duidelijk

meer bekend wareu.

Het Sindang-alphabet komt nagenoeg gebeel overeen met

bet Redjang-sehrilt, en om bet medegedeelde in de vorige

zinsnede toe te licbten, beb ik als bijlage toegevoegd bet

mij op 11 December 1910 moeizaaui gedieteerde resultaat

vau de aandacbtige lezing van ditzelfde hoornopscbrift door

den besten sebriftgeleerde van Kedjang, het volksboofd

Alisebar vau Pagar Agoeug.

Het is. dunkt mij. bet beste bewijs boe noodzakebjk het is,

dat dergelijke opschriften, vau veel waarde voor de betrok-

keneu, voor de wetensehap en voor bet bestimr, met taai

geduld en objectief oog worden bestudeerd en vastgelegd.

De uitingen van de Maleische karakter-eigenaardigheid

,koerang lebib sedikit tidak meugapa'' of vrij vertaald:
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,zuu lieel preeies lioeft 't uu ook niet te zijn'’ rnogen in

handwerken niet altijd hinderlijk zijn (men denke aau fouteu

in bet batikken, weven, vleebten, houtsnijden enz.), bij bet

onteijferen van haudsebriften leidt die eigenaardigbeid van

onoutwikkelde Inlaudsche ,.geleerdfcii" tot waubopige ver-

verwarring. en kail gevaarlijk zijn.

De taal van dit opscbrift is een meugsel van Maleiscb

en Sindangsch (Lgmbaksch). In het Pindangsch dialect wordt

de open a in het midden of aan bet eind van een woord c.

Men zegt bitoe, gedjoh enz., en telt bv. xi
]
doetci. tine

(men telt slechts tot en met dertigl.

In dit opscbrift wordt het bovenstaande niet strong door-

gevoerd, zoodat mare even good voorkonit als marc (moeara -

riviermonding)
; zoo komen sapi en sapi voor. fakulc en kale,

Djati en Bjiti
,
Djndi en Bjedi.

I. Rije Djati.

In de oude verbalen in bet gewest Beukoelen spelen de

rija, rijo, rijau of rije veelal den rol van radja of held.

Het komt volkomen verantwoord voor, den oorsprong van

dezen titel te zoeken in bet aria en aria van Java.

De overheersebing van Bantam in deze streken is be-

kend; volgens een nog te publiceeren oud geschrift vroegeu

afgezanten van Bengkoeloe den vorst van Banten ,,oni bier

ook eens wat EngeKehen te zenden
!’’

Lang te voren bail men bier reeds de overheersehing

van Hindoe-Javanen gekend (vgl. mijne „ Aanteekeningen

over Bengkoeloe", Notulen Bat. Gen, 1016).

Ria Djati was de Moela Djadi („het begin’’), missebien

de eerste Ilindoe-Javaauscbe kolonist (?) te Lceboek Bindjai

bij Maratau.

Er kwamen verstbeidene ria’s in deze streken voor:

1. Rije Djati te Loeboek Bindjai,

2. Rije Boejoet te Moeara ffange, doesoen Tandjoeng Leng,
3. Katoewa te Tandjoeng Agoeng,
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4. Rije Kedjidi te Mandi Angin.

o. Rije Temeuggoer (Toemenggoeng?) te Doesoen Pan

djang bij Ajer Ap<>.

II. Takale oewang mono.

De Zuid-Sumatraan spreekt en sckrijft bet Maleisch

slordig: ruemah, gadjah, soedah, sawah enz. wordeu zonder

„b” gesckreven en uitgesproken. Voor sampai leesfc men in difc

opsehrift sajxii ; voor loehotk: loeloe of liihli; voor soempah

:

s.epa
;
voor muUntanij: nt/iltany enz.

Dit hangt natuurlijk samen met eigeuaardiglieden in ket

eigen dialect.

Zoo zegt de Sindanger, Maleisch sprekend, o. a.:

pareta voor parenfith.

barapoean voor paranipnemi

bakara voor perkaru,

hatar voor (h)antar,

maker voor mamjkir (dat ook liier burgerreelit verkregen

heeft),

nnlis voor nimoelm,

poti voor poet ih (men zie verder XXI).

III. Gedja(h) Pekak.

,De doove olifant’’ was eeu reus, tevens lield (orang

gagali) van Doesoen Moeara Haling (marga Tijatig Pdpong

Soekoe Oeloe, atdeeling Tebing Tinggi, resulentie Palembang).

Hij kwam in oorlog met liije Boejoet van Moeara Sange,

doesoen Tandjoeng Leng (in dezelfde marga als juist genoemd).

Rije Boejoet verloor den strijd, vluehtte naar Kote Betoe

(Kota Batoe) Tandjoeng Agoeng en riep de hulp in van

Katoewa, den Moela Djadi aldaar.

Deze zond zijn zoon Kianjar, een sterke reus, af op

Gedjah Pekak. De twee reuzen spraken af dat zij elkanders

kraelit (en onkwetsbaarheid) zouden probeeren op elkanders

onderbeenen. De Doove Olifant zoude den eersten houw

geven, uiaar Kianjar bad een stuk hard bout tegen bet
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binnenbeen gezet, en toen de ander sloeg, trok hij zijn

been snel achter dat hout terug, zoodat bijzelf niet geraakt

werd. Toen was bet zijn beurt eu hij hakte den (onnoozelen !

)

tegenstander het been af, zoodat Gedja(h) Pekak doodbloedde.

Dit gesehiedde te Mare Saling, bonderden jaren geleden.

Xu werd vrede gesloten, eu als belooning voor de bulp,

door Katoewa verleend, kreeg deze blijkbaar eenige ver-

meerdering van gebied. Men wijzigde de grenzen (ngeser

sapadan hoetan), en ter vastlegging biervan werd toen of

later op een paar karbouwehoorns deze oorkonde ingegrift.

IV. Ngeser is verplaatsen, het handelt bier over het

wgzigen van de grens.

V. Uit slordigheid is indan bier gesebreven in

plaats van inggan.

VI. Loeboek Andjam Tijang.

Deze diepe rivierkom ligt in de Baletirivier fBliti), even

bovenstrooms van Moeara Soeban. welke ,,soeban” (een wel

van zilt of anders smakeud water, waar vogels, lierten enz.

komen drinken) wordt doorsneden door den weg van Pa-

dang Oelak Tanding via Marantau on Loeboek Blimbing

naar Loeboek Moempo, de ond** weg naar Tebing Tinggi,

toen deze landstreken nog tot Palenibaug beboorden.

De grens snijdt den weg + een halve kilometer ten

oosten van Soeka Marindoe(b).

VII. balilo=, stroomatwaarts (gaan)

:

waarschijnlijk van ’’sabelab ilir” (zie XX)

VIII. Zooals uit bet handschrifc ldijkt is ,.Bliti”, zooals

de rivier gewoonlijk genoemd wordt, duidelijk gesebreven

.,B6letih”.

IX. maredaug = draaien, wenden
; wordt tegenwoordiaO O

uitgesproken ,,maredang”.



X. In liet handsclirift staat ,,Silang”, doch ditmoet ,,Sialang”

zija; de bijenboom .,Tjapang Bekaj" is uit de Sidangscbe

overleveriugen bekend, doch bestaat niet meer.

XI. Bijzondere aandacbt verdient de sterk gebrouwde

r, in plaats van

XII. Dit „dji'-lan'’ (djalani is niet „weg" inaar .,wijze“ -

: op

deze wijze werd de grens overeengekonien.

XI LI. nga =— ,.di", ook wel ..dengan”.

XIV. Lembak. vallei; do beselirijviug brengt ous langs

denzelfden wog terng tot VI.

XV. In hot handsclirift staat ..Kandoeng”, dock bedoeld

is de grensbooiu ,.Kadoendoeng Sosoli”.

XVI. Kekas D> :jang Plenggai.

De landstreek tussclien Lanian Doesoen Djukoeng en de

rivier Semi wordt de ,,Kekas” tpoesaka) van de prinses Pltmg-

gai van Djbkoen genoemd.

Zij was gehuwd met Ketoewa (Kianjar was een zoon

uit een auder huwelijk van dezen Moelo Djadi). Na diens dood

wilde zij naar haar vader, den Moelo Djadi van Djbkoeng

terugkeeren, docli Uio Djati stelde haar voor liever met

hem te trouwen, en aldus geschiedde (bun zoon heette Gong

met den titel Singo Langgarali (?); hij beet bij de tegen-

woordige Sindangers Singo Langgarali Gong)

XVII. Gewoonlijk genoemd Loemboek Moempo.

XVIII. Satang TVmieras.

Deze reus van onbekenden oorsprong, naar men wel eens

zegt een vorstenzoon van Betani ( waarsehijnlijk ,,Patani”),

was door Plenggai ’s vader tot zoon aangenomen.
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II et gebeurde eens, dat zijn aangenomeii moeder klaagde

dat zij geen zout in huis had
,

en dat, terwijl zij juist

een heerlijke visch-goelai (sajoer, soep) op liet vuur had gezet.

,,lk zal even wat zout van Palembatig lialen.
-

’ riep de reus,

nara een satang (Mai. galah, ?taak van bamboe of taai bout,

waarmede men liebte booten opboomt) vau temeras bout,

sprong in een sampan . . . een keer boomen braebt hem te

Palembang, een tweede maal en bij was weer thuis, en gaf

zijn verbaasde moeder bet beloofde zout, dat zij mi dadelrjk

in de goelai kon doen, die nog niet eeus kookte!

Deze bovenaavdsebe verriebting gaf bein den naam van

Satang Temeras.

XIX. De tweede hoorn.

ZooaL bet in Zuid-Sumatra gevvoonte sehijnt te zijn

geweest, werden dergelijke belangrijke oorkonden ,,in duplo”

opgemaakt, op een paar borens van een stuk vee, dat bij

een pleebtige gelegenbeid werd geslacht en door alle betrok-

kenen werd genuttigd, al of niet als zoenoffers.

Elke partij liield een exemplaar.

Zoo bewaarde de marga Sindang Bleti den van ban Rije

Djati geerfden boom goed, daar de inboud van bet opscbrift

voor hen van zeer groot iielang was.

De tweede partij was blijkbaar Djoekdng, welke streek

nil onder de marga Tijang Poepoeng Soekoe llir valt, waarvan

Loeboek Moempok ook een gedeelte beeft uitgeniaakt, vdnr

dit gedeelte naar de resnlentie Benkoeleti ovemiim als

marga Soekoe Tengah Kepoengoet.

Deze laatste landstreek bestond oorspronkelijk nit drie

doesoens: Ddii-ti (Derntij, Kota Padang en Loeboek Moepe
(Moempo). En zoo moet de 2de boorn te Kota Padang zijn

geweest, al word spoedig \erttdd, dat zij verbrand was.

Toen er eens een grensgesebil was tusschen Loeboek

Moempo en Loeboek Blimbing, kwamen de liedeu van de

eerste landstreek ter terechtzitting aamlragen met een kleiue
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boom met opsohrift, maar Loeboek Blimbiug pvodueeerde

de:(n boom aan de adatrei-hters, en toen voorgelezen werd,

dat er geen zegen op rustte, indien men niet den tweeden

van liet dubbel hoorns kon toonen, en dat een andere hoorn

niet als bewijs kon gelden, keerden de lieden van Loeboek

Moeiupo bescbaamd terug, ver'bigen door bet ingegrifte

niachtwoord nit lung vervlogen tijden.

XX. tan sa Titan.

Waarsebijnlijk is bier bedoeld s .f>oehtn saiitau” (sarautau).

Het recbte eind tnsscben twee tandjoengs (yelierpe bocbten,

eigenlijk: punten) beet rantau'’.

Yolgens deze oorkonde bebben de lieden van Sindang, of-

scboon zij tot een andere marga bebooren, de vrije bescliik-

kiug over boseb, bout en rotan aan de rantau bovenen

aan de rantau benedeiiotrooms van Moeara Saling. Dit was

vooral vroeger, toen alieen de waterweg bestond, en men

dikwijls bout of rotan noodig bad voor vlotten en prauwen,

van zeer veel belang.

Eli nog is deze Impaling nit een adat-oogpunt lioogst be-

langrijk. aangezien als vaste regel een retributie (boenga kajoe)

tHot't betaald wcrden door elken vreemdeling (vgl. Mededee-

lingen Eneyelopaediseh Bureau, all. \ III 1915* bl. 149).

XX r. Nog een typi-i li aaidig vnorbeebl van slordigbeid

:

„Nego” voor (me)nogab: verbieden.

Benkoelen, O
-i t Maart 1918.



Wat de schriftgeleerde Alisebar op

den hoorn van Loeboek Blimbing las.

(11 December 1916)

Ini soerat Rie Djati takalo oerang moende l

)
gadjah pekak

itoe toean ngest-r sepadan oetan dengan Loeboek Andjambe

dari Loeboek Balidi timboel Mare Sadoen niartjang -') moedik

sadang niartjang merdang'") timboel Batoe Kaloeng mar-

tjang kasane timboel ka Saling. merdang kasane timboel

oeloe Segoering Kering kesah timboel taroes djelan Hie

Djati bardjandji sapadan oetan die — toe doee +
)
dengan

Rie Doejoet, mardaug ka Lembak inggan Loeboek An-

djambe timboel ka Tjoengoek Soengai Tengah mare Soe-

ngai Tebat malintang ka Lembak timboel ka Kajoe Angge

maletang timboel ka Loeboek Tangge Mauik maletang

timboel Bitoe Patje timboel ka Soengai Sfroet pekakas

Dejaug Pelangai martjang timboel ka lamban doesoen Djoe-

koeng marenggoet sane idar anak tjoetjoeng Hie Djati

tidak boleh dilurang anak tjoetjoeng Hie Djati sape nia-

larang kene soepa.

Tuelichtingen van Alisebar:

1 ) moi'inK- = membawa.
2) = berdjulan.

S)= berlienti.

4) — oerang itoe iloeu.



Historische gegevens ait de Smaradahana

door

R. Ng. POERBATJARAKA (Lesya).

Iu zijn voorbericht op Eoorda's . Pandji-verhalen’’ ’)

heeft Dr. Gunning terecht bet volgende opgemerkt:

mot lie \va\ang gCdog zijn wij op Java, en moge

al ketgeen er omtrent den galanten kroonprins van Janggala

verliaald wordt, niet in alien deele den toets der historische

kritiek kunnen doorstaan, in ieder geval zijn wij in een

bistorisch tijdperk: want, dat bet rijk van Janggala er een-

maal geweest is. bewijzeu de inseripties”. Aldus Dr. (Running.

In verband met bet bierboven aangebaalde zij bier op-

gemerkt, dat ik door de bestudeeriug van de Smaradahana 2
)

in staat Ijen, eene bijzonderbeid omtrent .bet rijk van Jang-

gala” mee te deeleii. en in een van de personen, die er

een vooruatne rol in speelt. met name Can'h'U Kiruiia

alias Sekar taji, de eerste vrouw van Panji, den held van

bet gelieele verhaal, een histonsehe persoonlijlibeid aan te

vvijzen.

In bedoelde Smaradahana, gedicbt door Mpu Dbarm-

maja, volgens vermoeden van Dr. Krom onder de regeering

van Kamerwara II
n

), komen m.i. voor de bistorie van

Oud-.lava zeer belangrijke zangen (38— JO) voor.

1| Roorda’s I’andji-ierhulen in het lav. opiueuw uitgegevon door

III'. J. 11. II. < mining, I.eiden lsbli.

2) Vail dit gedieht bob ik een. op een paar Uleiniglieden na, uit-

stekend kropak-exemplaar in m tj
11 be/it (liieronder ais \ aangeduid).

Voor de vastatellmg van den teki-t. werden door lit
i j

ook de lllSS.

V. li. 1jut. lien, (kropak Xo. Sip en coll. Iliande- Xo. 4 geraadpleegd

(aangeduid als I! en l').

Zie Tyilschrift B. l>. deel LYII. bl/. 5 IT Docli bierovtr nader.

Tjjdselir. v. bid, T.-, I. en Vk., deel LY1II, all. Ij. 3
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Alvorens ik zal pogen eene vert tiling dezer beide zangen

te geven, laat ik bier ten korte inhoudsopgave van bet

gebeele gedicbt volgen.

Aanroepiug van Kama, tevens verbeerlijking van den

regeerenden koning Kameewara. Vermelding van (jiwa

D

ascese op den Himalaya. De goden. Indra aan bet boofd,

worden verontrust door den reuzen-konine Xilarudraka.

wiens bof zicb op de Zuidelijke belling van den Himalaya

bevindt en die den bemel wil verwoesten.

De guden roepen, op verzoek van Wrebaspati, de bulp

van Kama in, om lawa met zijn miunepijl te treft’en ter

venvekking van diens minnelust. opdat deze naar Fma toe

zal gaan en een kind met een olifantskop verwekken, dat

dan alleen in staat zal zijn den reuzen-koning ten val te

brengen. Xa een weigering geeft Kama gevolg aan dat

verzoek, ueemt afsebeid van zijn vrouw Rati en breekt

op. ondanks baar driugende aanmaningen om niet te gaan.

Kama, vergezelil van de goden. bereikt den berg Himalaya

;

een lievig onweder breekt los; ontmoeting met Xandlytvara

en Malnikala, deurwaebters van (,'iwa. Xadat Kama hen

beiden van de goede bedoeling zijner komst op de hoogte

gebracbt beeft, krijgt bij verlof om verder te gaan. Daar

ziet bij Diwa verdiept in zijn overpeinzing. AD bij bem

genadertl is en bulde betuigil lieef't, treft bij bem met al

zijn bloemenpijlen, die ver-ierselen worden vanljiwa's lichaam,

zoodat deze er dubbel M'lioon uitziet. Daarna treft bij met

behulp van alles, wat liefelijk is. bet hart van (,'iwa met zijn

wDaya-pijl ]
). Q'iwa, bierdoor zeer aangedaan, denkt plotse-

ling aan zijn vrouw Umii, doidi bij bet omkijken ziet bij Kama
met een nog gevaarlijker pijl op zieh mikken. Hierdoor

vertoornd. neemt bij zijn woeste .Triwikraina'’ -j -gedaante

1) eevoriml uit t] L. voorwerpen tier ziniien” om hot op zijn

theosophUch uit te drukken.

-) Xieuw-Jaw tiwikrama of triwikrama.
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aan om Kama voor zijn vergrijp te straffen. Kama, die het

gevaar ziet, roept de goden om liulp, doch dezen laten hem

iu deu steek. Dan wordt Ihj door Ciwa aangekeken met

zijn vuurgezickt. waardoor hij geheel en al verbrand wordt.

Uit vrees wil Indra wegloopen, maar hij wordt door

Wrekaspati tegeugehouden en verzoeht om Kama hulp te

verleenen door voor hem genade te vrageu aan Ciwa.

Indra willigt het verzoek in en gaat met al de goden naar

Qiwa om vergilfenis voor Kama af te smeeken. Ciwa ant-

woordt dat hij Kama nooit weer ala een mensch zal laten

leven, doch hem een verhorgen plants in het hart van iederen

man, en Rati, wanneer ze haar man in den dood gevolgd is,

een plaats in het hart van iedere vrouw zal geven. Teleur-

gesteld vragen de goden daarca verlof om weg te mogen gaau.

Rechtstreeks gaan zij naar Rati om te beriehten, dat haar

man op deu Himalaya het leven verloren keeft door het

vuur van Ciwa. Rati, in woede outstoken, doet den goden

heftige verwijten. Als zij door hen gerustgesteld is. vraagt

zij verlof om haar eehtgenoot op te zoeken en hem in den

dood te volgen ; de goden stemmen toe.

Langs een zeer moeilijken weg bereikt Rati, vergezeld van

haar trouwe dienaressen Nandu en Sunanda, de plaats. waar

Kama verbrand ligt. Als zij hij zijn lijk gekomen is,

begiut zij luid te schreien en spreekt hem verscheidene

klagende woorden toe, waarop deze als het ware antwoor-

den geeft.

Ciwa, die dit alles met ingenomenheid ziet. luat het vuur

nog eens heftig branden, waarin zich Rati met haar diena-

ressen zonder de ininste vrees werpt ; aldus vindt zij haar

man iu deu kernel terug; ntaar omdat zij geen van beiden

(vleesehelijke) lichamen meer hehhen, kunnen zij zich ook

niet vleesckelijk vermaken : daaiom dringt Kama, om zich

te kunnen bevredigen, iu het hart van Ciwa en Rati in dat

van Uma. Hierdoor worden (,'iwa en l ma op elkaar verliefd

;

yiwa gaat spoedig terug naar zijn kernel en vindt daar zijn
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vrouw smaektend naar hem verlangen. Nadat tj'iwa en Uma
zich een tijdje vermaakt hebben, wordt Uma zwauger.

De goden, die dit hoorei), beramen dan een list om te makeu,

dat bet kind, dat nog in den moederschoot ligt, met een

olifantskop geboren zal worden. Alle goden gaan naar

(,'iwa toe, den grooten olifant van Indra, Ailawana. mede-

nemende, en doen zn h voor, alsof zij bulde willen betuigen

aau Ciwa als begroeting na zijn terugkomst van den Hima-

laya. Als Umii den olifant ziet, scbrikt zij en gilt van

angst. De goden, vreezende voor den vloek van Uma, gaan

oogenblikkelijk weg.

Uma baart daarna een zoon met een olifantskop; zij

is daar zeer bedroefd over, deck zij wordt door (,'iwa

getroost.

De reuzeiikoning, die onderlnssehen gehoord heeft, dat

(,'iwa door toedoen van Kama weder een zoon gekregen heeft,

zendt spionnen uit om te zien, of bet bericlit waar is. Als

dit bevestigd wordt, komt de renzenkoniug tot bet besluit,

om spoedig een aanval te ondernemen tegen de goden
;
alge-

ineene reuzeii-mobilisatie
;
het Ieger vertrekt en overrompelt

spoedig daarna de goden. De kernel is in rep en roer; de

reuzen steken de liuizen in brand. De goden zoekeu bun

toevlucbt bij (,'iwa, die lien gelast den znigeling ten strijde

mede te nemen. De kleine Ganeea, zoo wordt het kuaapje

geuoemd, wordt door de goden naar bet strijdperk gebraebt.

Een lievig geveelit volgt, waarin de reuzen het onderspit

delven. Ook de reuzeiikoning is tegen Ganeea, die in den

strijd hoe lunger hoe grooter geworden is, gesneuveld. Na

de overwiiming gaan de goden met Ganeea liaar den kernel

terug, waar zij het uverwinningsUest vieren.

Na een korte vermelding van de feestvierende goden, komt

de diehter in Zang 38 — 39 terug op Kama en zijn eclit-

genoote, welke zangen nu hierop in tekst en vertaling

volgen

:



4C5

De maat van /any 38 is Wasantatilaka x
), waarvan de

eerste stroplie aidus luidt:

1. Sangsipta matra gatining sura-sangghya tuGa
|

sang miilaning cinariteki gumanha warnnan
]

hyang kama sang gf'sfuig apinda ratihuirasih
|

singbitni 2
)
jaumauira van kena capa 3

)
warn nan '

d.i.

Aldus wordt in het korfc verteld, lioe de scharen van goden

zieli vermaken. Nu gaau wij terug tot hem, over wien wij

iu liet begin gesproken bebben, d.i. de god Kama die ver-

brand is tegelijk met zijn trouwe geliefde 4
). De reeks

zijner wedergeboorten ten gevolge vau den vloek (opgelegd

door (diwa) worde bier vermeld.

Het woord ,siughit” vertaal ik bier ter wide van bet

verband met , reeks”, omdat ik, oudauks bet veelvuldig

voorkomeu van dit woord, nog niet zekev weet, wat de

ware beteekenis or van is. Proi'. Kern vertaalt .singhitning

liati” met „ willekeur” (Nag. Kr£t. Zang 78, strophe 1) en

,singhitning arkka” met .de zon neigde ten westen" (ibid.

Zang 91, strophe 9).

2. Kawit bliatara mawihuyi uiareng sumeru
|

lawan girimlra-dubita ngawatiira Ida
|

mering lawan ganakmnara inarek tinuntnn
|

riiksa ng watek rsl surapsara nora kautun

d.i.

Het gebeurde dat de god ((,'iwa) eens naar den su-Meru

ging om zieli te vermaken met de Koningsberg-dochter (l ma).

al spelend nedurdalende, vergez.eld van Gana en Kumfira,

die dicht bij hem aan de band liepen. Alle rb's, goden en

apsara’s zijn meegegaau om (Ijiwa) te bewaken.

1) Wn'ttii^iuicftya TO.

2) Zie onder .singlin'' in K. B. Wbk.

3) MS : sapa.

4) Katih kan ouk opgevat worden nls eigniinaam vau Kama ’s vrouw.
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3. Taa warnnaneu trkap i lampabira u pralabdha
|

ring meru-parwwata parauu bbatara nguni !

ngkan pauguib arrauauira .-a-iiiuni sa-pangkti ')

’

anghing girang-girangikiug hulu-kt-mbang anglih
’

d i.

Er worde niet verteld boe zij gegaan zijn; zij bereikten

den berg Meru, de gewone verblijfplaats van den god. Daar

vond hij (L'iwa) de kluizenarijeu met de kluizenaars, ieder

in bun eigen omgeving. Dit (bezoek i alleen was een groote

vrengde voor de armzalige beiligen.

Onder ..kembang" wordt bet woord .buhi-kembang
-

’ of

,bulu-sekar” in diet K.B.W. opgenomen en verklaanl met:

,leerling v.e. kluizenaarV" Ilier vertaal ik dit woord

met ,de beiligen”, omdat bet mij nit de Bliomakawva s
)

biz. 37 regel 12 blijkf, dat dit woord juist de cbef of

guru van een kluizenarij, dus de kluizenaar zelf, betee-

kent. Op de plaats, waar sprake is van een gevecbt tus-

schen Samba en de reuzen, ouderdauen van Bhoma, waarbij

de kluizenaars en de zijnen mee gaan vecbten aan de zijde

van Samba, onder wiens bescberming zij staan, leest men nl.

Mangkin ta .-ang tapa-tapa inrih arauipak aprang
|

endah sa-mandala-sa-mandala-panta-pantan |

guntenva !
)
sang hulu-st-kar 4

)
pinakadbikara 6

) |

d.i.

Nog erger trachtten de asceten om gezamenlijk te veeh-

ten; regelmatig vormde iedere gemeente een groep met de

leeraren, de bulust'kars, als aanvoerders.

Het is bier dus buel dnidelijk dat ,de b'llu-kembang’’

de „cbei” is van een kluizenarij. Verder kurnt dit woord

1) B: pnngki.

2) Vcrli. Bat. Oen. deed Z4.

3, Krama-vorra van „"uru",

4) In den tekst staat ..san^haiitskar’’ wat mets znu zi|n.

Het is m.i. daaroni zeker t<> verbeteren met: saruj liulusekar.

:>) Tekst: adikara.
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met een eere-voorvoegsel ra, das .rahulu-kembang", ook

voor in de lontar-Bubbuk^ah fob 5 recto 1, 2 en verso 1 !
).

4. Sampuu dateng girisutii mengameng kamantyan
|

]awan bbattira mulating daea-deea rantya !

saksiina tun ta liawu sang hyaug anangga euddba
|

munggwing samipanikang itcrama somya rvipa I, -)

d.i.

Toen de Berg-docbter daar gekomen was, ging zij ver-

volgens wandelen met den god om de bekoorlijke tien

bemelstreken te zien. Plotseliog zag zij de glanzende ascb

van den god Anangga s
), liefelijk van kleur in de nabij-

beid van de kluizenarij.

3. Dew! matakwan irikang maka bhasma yii’rftm
|

erl mlakanta mawarah van anangga- bhasma I

,syuh tanpa sura dinelo mami ring wisagni"
]

,dosanva bbangga rumujit kami ring lulut kilng"
j!

d.i.

De godin vroeg van wien die geurige ascb was. De

doorluchtige Blauwhalzige ((,'iwa) zeide, dat bet de asch

was van Anangga (en sprak): , Yernietigd, krachteloos door

mi} aangekeken met mijn gift-vuur (gezicbt). Zijn vergrijp

was. dat bij zoo verimdel is geweest mijn (hart) te ver-

scheuren, liefde en minnepijn (toebrengend)".

6. Mar mrat manab girisutii n winarah bbatiira
j

mogha’ welas hatiuira’semu lub kumbmbPng
]

,yeking 4
)

niniitta paramecwara nguni rttgi”
j

.ndin tan tuservy aku siran tan ikang anangga"
j

d.i.

1} Van ile Leidsehe Uni' ere. Libl. nu tijdeljjk in het Museum te

Weltevreden.

2) Strophe 3 en 4 ontbreken gelioel in C.

3) Anangga bet ,lichaamluOn’’ en is een van de namen van Kama.

4) HSS.: Jeki.
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Toen de Kergdochter dit van den god vernam, voelde zij

zich geroerd in het liarr: spontaun had zij medeljdeu (met

Kama) met haar oogen vol tranen (en dacht bij zich zelve)

:

,.Hij (Kama) was de oorzaak dat de groote lieer indertijd

verliefd went
;

inuners zonder Auangga zou 13
ij

niet uaar

mij toe gegaan zijn".

7. Ngkan pinta bhasma kusumtsu madadya janma
|

clghran winehaken atita tekap bhatara
]

iiamusta sang hyang atauu bawu manmastu
|

iiaimisti ) namani dadi hyang anangga silks tn

a

d.i.

Daarom verzocht zij (haar manj de ascii van den met

bloeinen gewapende

2

)
een mensch te doen worden. — Toen

werd door den god geuiaakt, dat de tijd S]ioedig verliep

;

, iiamusta, de ascii van den god Atanu c
)

zij een mensch’';

Kamusti was de naam van de inearnatie van den subtielen

Anangga.

8. 9'ri purpitangca dadi ratnawati kasangkya
1

ryv udhyaninialawa stitanira wikratuakya
|

taladhwajacrama kasiddbyani bliasma dewi
|

mogha n katona rawa satuiya yadin parana
j

d.i.

Fu^pitaiigra l

)
is wedergeboren in (een prinsesj Katuawati

genaamd, te rdhyaiiimulawa als dochter van Wikraraa.

In de Taladhwaja-kluizenarij bevindt zicli de ascii van

de godin (Ratih): voorwaar men kan haar lijk nog zien

tegelijk (met dat van haar man) wanneer men er been

gaat.

1) Deze twee woorden in A, 1>, C zija onvertnaM gelaten Hot
K. B. "VV. geeft omtrent deze woorden ouk geen liclit

2) Karim.

3) Synomem van Anangga.

4) Een van de namen van Katil), Kama's vrouw.



409

9. Priipta ng kal i samayaning yuga-kala lunglia
|

»ang liyang sniara'ngdadi ri hastina-rajya eiglira
|

yri bliumipala yatankthana wlkaranya
|

kyating sariit inlayan a ]

)
kyati piuidawangea

d.i.

Bij de koinst van den Kali, het oogenblik waarop cle

yuga-tijd -J verloopen was. werd de god der Liefde spoedig

wedergeboren in de stad Hastina; de toning Catanisthana 3
)

(alias) de wereldberoemde L dayana, de bekende Pandawa-

telg, was zijn incarnatie.

10. Dew! ratib maka pita sira candrasena
|

yrlning jagat hinayu basawadit'ti narua
|

ndau denira’ugdadi pinalibireng rarlra
|

tunggal ri siughala-pura’ngdadi rajaputrl

d.i.

De godin Katih had als vader Candrasena; gelijk de

wereld-schoonlieid nog schooner gemaakt, was Basawada 4
)

kaar vurheven naani. Zij had zieh ecliter in haar wederge-

booite in tweeen gesplitst; de eeue (lielft) is een prinses

geworden op Ceylon.

11. Ratn'uivall ngaranircng bhiuvana-prayasta
1

putri saug iiryva sutawikramabahu nania
|

ngkananpareng udayauasuireti tu^ta kali h |

nnawikan katenui sagarika ;

)
ugarauva li

Deze strophe levert een paar inoeilijkheden op, nl. het

woord riwnrikiin, dat alle drie 1186. hebben, ontbreekt in

1) A: tuilayaini. B on l': hudnvunn.

-) lliermoe wordr, b! jjkens ,.yu*ja" V in liet K R.AY. lmt Dwapara-

yugtt bedoeld

3) in pi. v. atani'iliana” Iu>eft lift I\ B.W. under rata: eatanista;

ook heeft hot K.H.AV. in stede tan Sm. Z. 38, !i acliter dat wooid Sm.

Z. 38, 7

1) Doze ei^ennuam ontbreekt in hot K B.1Y

3) B: b.iganik.i.
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het K.B.W.; ook sagarika is liier ouduidelijk van beteekenis.

Gelukkig kan van deze strophe met behulp van andere

gegevens een n.m.m. bevredigende vertaling gegeven worden,

door ntviicik'in te verbeteren in ritvj rf'nnknn. De vertaling

van deze strophe op grond van bedoelde gegevens vermeld

op biz. 4St> lnidt dus:

Ratnawali was haar werddberoemde naarn en zij was de

dochter van Aryya Sutawikraniabahu. Zij beiden ') mi waren

tevreden, vrouwen geworden te zijn van Udayana 2
). In een

boot(.je) werd zij (Ratnawali) immers gevonden, daarom

heette zij Sagarika (d.i. dochter der zee).

12. Lunghang yuganta kali-kala liuwus kalalwan
|

sang hyang smara 'nguwahi jantna tdas prallna
|

ajiia hyang If;a maka mukya girlndra-pntrl
|

icca bhatara ring anangga sakauia-kama
;

d.i.

Het einde van het yuga is verloopen : ook de Kali-tijd

is reeds voorbij. Toen is Kama wedergeboren, na eerst ten

hemel gestegen te zijn geweest. Dit is het bevel van den

Heer op verzoek van de Koningsberg-doehter
; (want) naar

welgevallen kan de god met Anangga alios doen.

,Hnwns kalalwan” wordt bier vertaald met .is reeds voorbij
1 ’

zooals het wnord letterlijk beteekent. Alaar de diehter zal wel

anders bedoeld hebben. Immers dat het Kali-vuga nog

niet om is (wij zijn zelfs nog in dit tijdperk). zal hem ook

bekend geweest zijn "). Het zon veel beter zijn wanneer ,ka

lalwan’ vertaald wordt met .fjaande” of dgl. wat blijkbaar de

bedoeling vail de dicliter is; , kalalwan” kan editor gram-

matiseh geen part, praes. zijn. integendeel, bet is een part,

perf. pass, van lulu versterkt met .liuwiis”.

1) Prinses Ba^awaila en Itatn.iwali van Ce\lon.

-) De vertaling van dezeu denlen voet til
jj

ft eelitrr een gtsMii".
:1

) Vergelijk Bijilr. ~e volgr. ill IX ]>. s en IS
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13. Y\ wanton pradeya katuduh girinatha-kanya
|

ngbing ra'niva daksinapathe jawa madhyadeca
|

kautarggateng lawanasagara J
) merit tulva

|

pawitra lot paraparan bbagawau agastya

d.i.

Er is een laud, dat aangewezen wordt door de koniugsberg-

docliter; bet eenig bekoorlijke in het Zuiden, d.i. Java’s

middenland. omsloten door de Zout-zee, gelijk de Meru,

heilig en steeds bezoelit door den bhagawiin Agastva.

14. Tatwanva ngutii ring usana rbngun kramanya
|

ring kariniran prathita

2

)
pustaka sang kumara

|

singsal yuga k<ana cinapa ") tekap bbatara
|

mUsilti ramya temahauya magung halimpung
jj

*)

d.i.

De loop van de geschiedenis ervan in den ouden tijd

worde bier vermeld. In Kaetnir werd bet beroemde boek s

)

van Kumara, toen bet yuga om was 8
), oogenblikkelijk door

den Heer betooverd tot een zeer bekoorlijk, groot en lang

eilaud.

15. Ndab ngkiT tiki n wekasi janma bhatara kama
|

erisauadharnnna maka punya liuriptiira'sib
|

1) Ms: lawnnn.

2 ) Ms: pratitn.

8) Ms: Mn.ipu.

4) Het woord ..halimpung” vrordr in le-t K 15 AV niet verklaard : (loch

1'hjkens een citaat uit <le Kid(ung) I’angonrangah) under het woord

..kumara", waar de laatste dne p.ida 's van deze strophe ook aangchaald

worden. beteekent Hit woord ,.lan^ altlians het bedoelde citaat, een

Jav.-Bal. omwerking tan deze yelfde passage, geefr de woorden ,,agi>ng

halimpung" weer met ..agiing pandjang".

5) ..Het boek" dat blpkhaar van paliublad was. liad zeker den

gewpnen lontar-boek-vorm, dus langwerpig evenals de vorm van Java.

0) Singsal yuga" is door mij vertaald met ,,toen het yuga om was”

danr ik 't er voor lioud, dat die twee woorden in het Sanskrit in den

absoluten loeatief zouden nioeten staan.
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sang hyang ratih sira imnvah tiimutur tan imba
|

ring janggalasi masekar sira yau dadi strl.

d.i.

Nu, daar is de plaats van de inearnatie van den god Kama.

Aan den bemiunenden erl Siinadharmma 3

)
is zijn leven te

danken. Ratih volgt them) nogmaals, iliet aehtergebleven.

In Jauggala.
. . . -) is zij als bet ware de bloem onder de

vrouwen.

16. Hitnper caelkirana s
) rakwa sirau liana 4

j ngka
|

sindvan teher kirana-ratu ngaranireng rat
|

mautbn pinalihira janmanira n prabheda
|

saugkeng waja drawa niijil binaras hyang arkka
JJ

d.i.

limners. gelijk de stralen der maan is zij daar (in Jauggala

ill.) en (men noemt haarj in liederen ((jayikirana), zoodat

zij vervolgens door bet volk Koningin Kirana (d.i. Kouingin

Straal'i genoemd wordt. Nu heeft zij zicli niefc meer in tweeen

gesplitst; dit is bet verschil (met baar vorige wedergeboorte).

Van de tanden druppelend 5

)
wordt zij geboren, besehenen

door de zou.

Deze strophe vereisebt eigenlijk een langere bespreking;

doch wij zullen deze maar bewaren totdat wij de beide

zangeu afgebandeld hebben. De volgende strophe, de laatste

van dezen zang, limit:

1) Hoo^stwaarseliijiiljjk- i- hmr te lezen: Driranadlmrmma d.i. <n-
gana-dharmnia; de/o imam is bekend ids mmm van Mpu gindok
(Dr. Kroms Kpigr. Aanteekeninyen 1, T.li.li. deel LV png. m>).

-) Het woord „asi" is onvertuald platen, widens de mij op deze
plant" onbekewle ware bt-tx-kenis.

8) Synoniein van l|caiiflra-kirana
, ‘

4) MS: „su-.in tana ngkn" te b'zrn id- I,men
b) AYajadrawa kan men, zonal* nuder eehjinr te bli|ken, ook opvatten

als eigennaam en wanr*chijnlijk van den vader van Koningin Kirana;
liier hebben wp dus te doen met een woord-peling.
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17, Tail warnnanen kararayan hyang anangga-natlia
|

mwang sang ratn kratna hane(ng) jawa madhyadeca
|

bhupalakiidhama musuh nira eirnna henti
1

de hyang smarandiri mangisyani we’miraga
j|

*).

d.i.

Er worde niet verteld van de minderjarigheid van koning

Auangga en ziju koningin ; aldus zijn zij in Java’s mid-

denland.

De sleehte koningen, ziju vijanden, zijn geheel en al

veruietigd door den regeerenden god Sinara, die (de harten)

met genegenheidswater vervult.

Aldus Zang 3S van het gedielit.

Zang 39 is in CardTilawikrldita-uiaat; de eerste strophe

geeft ons lict volgende te lezen

:

1. Saugsiptan gati kama-devva taruna bhupilla munggwing

jawa
|

erl kampewara lingnikang wwangi si ran kama’nunm

bhtipati
|

enak tang bhuwana’pageh niaka paid sang hyang

smara’pandiri
|

sih sang hyang karuhuu girlndra-duhita’weh digjaya

ring musuh l(

d. i.

Aldus is in het kort hoe de god Kama een jonge

wereld-beseliermer is gewonlen op Java. D/i fcioiefleant

noemt het volk hem, omdat hij Kama is. neergedaald ora

koning te worden. (lelnkkig en sterk is het land met den

regeerenden god Sinara als spijker 'j. Dit is de gunst van

1) A: we", B: wny, : wwai". He diehter laat wtiarsrlijjnlijk de

korte a van annraga hier wegvallen na con < (cm ot of «//) geli|k dit

bij e ook ill het Nauskr. gesehiedt.

li) Hat de Jatanen in him verst ,,een spijker der wereld” zien, is

een oud idee.



474

den god, in het bijzonder die van de Koningsberg-dochter,

die hem zegepralen geeft op zijn vijauden.

2. Wwanten rajya-sabha’dwitlya pangaha r-rl nliakante sira

frining swargga siniddhikara ginawe nyasanya tanpo-

pama
|

lwir taladhwaja ') pinda-pindani langdnya'sdk main

bbaswara
|

iidah sindyan panelah niki ng dahanarajya’purwwa de-

ning jagat

d. i.

Er is eeu kofstad zonder weerga. die liem door den

Blauwhalzige wordt klaargemaakt; de vervolmaakte sekoon-

heid van den liemel wordt gemaakt tot versiering er van,

zonder gelijke, van welke de lietelijkheid te vergelijken is

met die van Taladhwaja wegens de menigte schitterende

edelgesteenten. De stad, bewonderd door de wtreld, wordt

door het volk bezongen en Daliana genoemd.

3. Lull ning strl ning aii n pejah lwahika ramya’tls dateng

ring pari
|

wungkalning matukeltukfd liati wattinyakara giingning

SUSU
I

rahning mati patibrata kasarakat ya'ngken matufijung

mirah
|

milwakom pangisinya J

) >ak dadi liunutkembaugnva

munggwing susu II03 n u

d.i.

De rivier mooi holder en koud naar de stad stroomend,

is tontstaan nit) de tranen van de vrouwen der gesneuvelde

vijanden
;
de versteende wrokdngende harten (dier vrouwen)

') MS. kiilnillnvaja

") beteekent iott. ,,invulsol on is con vusto torm gewor-
den beteekenend ,.de bloomon die do vrouwoii in hour kaarwrong
dragon ala versiering, tevens parfumorie"'.
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zijn de steenen (in die rivier) ter grootte van de vrou-

welijke borsten ') ;
bet aanklevende bloed der gestorven

trouwe vrouwen 2
)

is als bet ware de roode (kleur der)

lotu.sbloemen; de kaarwrong-bloemen, die eveneens in het

water zijn gezonken, lessen zieb op in bloemen-mos aan de

(steenen die den vorm hebben van) vrouwelijke borsten.

4. Byatlfan gati sang nareewara baneng rajya’ngiket ka-

prabliun
|

lawan sang para raniya sadrtu padii'ngutpatti 3
)
de^apriya

J

crl dew! kirana n wajadra wa-suta warnnan muwah ring

katbil
I

wahwii'gatgat ikang nianis kadi labang siddhi n pada-

dyan juruh

d.i.

Aldus verblijft de koning in de stud, bet rijk regeereude.

bijgestaau door de bekoorlijke fgenien der) zes jaargetijden,

die gei'nearneerd zijn als vrienden van bet laud. De koningin

(j’rl Kirana, Wajadrawa's dot-liter 4
), worde weer vermeld in

dit verliaal. Zij bereikt juist bet toppuut van liaar liefelijkheid

evenals palmwijn, die op het punt is stroop te worden.

5. Sotan kiipana nindva jauma ginaweuing jangga la wan

bima
|

tan mitlnii’nglebur.i inr tika ti'kapi luhning kasr&pan

detiira
|

ndt ng ekarnuawa tan teka’ngawatariitma Dgke ri pitwak

nira
|

riinya ng lwab-madbn tan liana ng gula taya manggista

niunggwisira
Jj

d.i.

ll Pc tweede p;nla \ an de/o strophe i- eenigs/ins \ i ij vertaald.

2) Jlic zioh tnuliromri’n na den dood van liaar mannen.

o) 41S. nguiptai

4) Hier lain zich ..wajadrawa" moeihjk al> iets anders opvatten

dan als eigeiinaam en wel die van den vader van Koningin Kirana.
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Daarom, hoe /.mi men een liedje maken met de jangga-

plant en de wolken (als onderwerpj V IStellig zou het liedje ’)

vernietigd worden door de tranen. omdat men door haar

wordt aangedaan. Immers, is de heele zee dan niet gekomen

orn een (mensehelijke) gedaante aan te nemen in haar

liehaam V Smakeloos is het houig-ap, zonder suiker, ook

niet de manggistan (wijl alle zoetheidj hij haar is.

G. Trasa ng tiiman ares ttinumgkul i kasornya n punpunan

denira
|

maryya'sinwam apet ulah kayumaaisnya’twang ri 1am-

benira
|

tufjjnng rnesi lawonya tan wani gumap kepwan ri ting-

haluita
|

aDghing ketaki lot rnarek phalaniki van sewake jongnira ,'j

d.i.

:

Verschrikt, bang en terneergeslagen is de tuin, omdat

hij oveiwonnen en overheersclit wordt (in schoonheid) door

haar; de kayu-manis, die zieli oubewegelijk houdt, draagt

geen jonge bladeren meer wegens ontzag voor haar lippen

;

de lotua-bloemeD, met de vrnehtkoker in zieh, durven zieli

niet te bewegen, omdat zij besehaanid zijn voor haar oogen.

Alleen de puduk-bloem maakt steed.- haar opwachting aan

haar voeten als belooniug voor haar onderdanigheid.

7. Mankil tingkahi rumnira ’ngres a fie her Iwir sidlni ’)

munggwing wulnh
]

ndah kalih sira teki gliora linewih de eri smara ‘ngindarat

rowang sang prabhn -endrapatta satata ring ratna-siug-

hasana
|

eri kame(/wara padmaguhya maka raktmg a-ta dew,
dateng

;

d.i.

1) Of „het schritV.

2 ) MS: sindhu.
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Aldus is de aard van haar liefelijkheid, aandoenlijk en aan-

genaam evenals sldku ') in een bamboe-koker. Nu. . . . is. . . . zij

vermeerderd door den neergedaalden Sinara

2

). Zij is ’s konings

gezelsc-hap als eerste vrouw (met wie bij) aitijd op den gou-

den leeuwen-troon zit. CrI Kamegwara, die verborgen zifc in

de lotus s
), heeft als geliefde de gekomen aeht godinnen 4

).

In den volgenden of Iaatsten zang weidt de dichter over

zicb zelf uit. Een uitvoerige bebandeling er van, die trouwens

niets bijzondei’s zal opleveren, aeht ik bier voorloopig niet

noodig. Laten wij daarom overgaan tot de bespreking van

wat wij uit de bierboven bebandelde zangen gezien bebben.

Wanueer wij bet bovenstaande resumeeren, krijgen wij

bet volgende:

I. XaiiiuAi (?), le inearnatie van Kama, getrouwd met

Ratnaicati, le inearnatie van Rati, doebter van Wikrama

van Udhyanimalawa (Zatig 38 strophe 7— 8 ).

II. Catam* !hana alias Udaijana koning van Hastina,

2e inearnatie van Kama, getrouwd met Bnsaicadn, doediter

van Candrasena en met Ratntitcali
,
doebter van Aripja Suta

ivikramubn/ai van Ceylon; beide dames zijn de 2e inear-

natie van Rati (Strophe 9— 11).

III. Kiimrrtrara, koning van Dabana in Java ’s mid-

denland, 3e inearnatie van Kama en afstammeliug van (Y<

IgTinudhantuna, getrouwd met C'n Kirana-ralu of ..Ivoningin

Kirai/a

"

van Janggala, doebter van Wajadrawa.

1) Aangannde het woord sidlm, een goon van drank, zit’ men K.B.W.
under sindhu en vergl. 8kt. sidhu; in de Oud-Juv. Oorkondrn (Verb.

Bat. tien. I.XA, bl/. 48 rogel 15 vimlt men de uitdrukking ..manginum

si d dim**.

-) Met ..kalih" en ,,ghora” weet ik liter geen Wee.

H) ,. Lotus" liier fig-uurly k gebruikt voor ..hart" omdat het hart

nagenoeg den/elfdeii vorm heeft als een nog niet ontloken lotusbloem.

4) Wie met de/.e ,,acht godinnen’’ bodoeld worden is mi] niet duldelijk.

Aergelijk eehter dr. A ugels „Het leeinen wagentje" biz. ltiT regel 6. v.o.

Tijdschr. y. Ind. T.-, L.- en Vk., deel LVIII, atl. ti. 4



Cnndra Kircuta behandelen wij liet eerst. Zij is zoowel

uit de traditie als uit de Pahji-verbalen !

)
bekend als kroon-

prinses van Kadiri, getronwd met Raden Pafiji ?
),

kroon-

prins van Janggala

3

).

YVanneer wij nu in een gediclit, dat ongeveer in denbloeitijd

van Kadiri vervaardigd werd, een zekere (j'ri Kirana Ratu aan-

treffen, die „koningin van Dahana” genoenid wordt. dan niee-

nen wij wel te mogen aannemen, dat die Kirana Ratu niemand

anders is dan de tegenwoordig nog bij de Javanen overbekende

„Candra-Kirana” m.a.w. dat de' overlevering, wat betreit

Oandra-Kirana op een historisehen grondslag berust.

Weliswaar noemt de traditie haar een kroonprinses van

Kadiri, getronwd met den kroonprins van Janggala, lietgeen

in strijd is met wat onze gegevens beriehten, nail, dat

Kirana Ratu een prinses (?) van Janggala was, getronwd

met Ivoning Kameewara. van Dahana of Kadiri (?), maar in

dit opzicht mag men aan de overlevering niet te veel waarde

toekennen, daar die van onjuistbeden en onwaarsehijnlijk-

heden ploegt over te vloeien.

Dat haar vader ,,\Yajadrawa” beet, blijkt nit strophe 4

vers 3 van Zang 39; welk ambt bij op bet staatstooueel

bekleedde, kau vooralsnog niet uitgemaakt worden; ziju docb-

ter werd daarom hierboven prinses (?) betiteld.

Nu komt Kameewara, haar ecbtgenoot, aan de heart

om liier besproken te worden. ,De oorkonden”, aldus

Dr. Krom -

1

), B leeren oils twee van de/.en naum kennen,

„respectievelijk voorkomend in 1051 en 1 1 0 7. Welke van

,beiden bedoeld is kan niet uitgemaakt worden. Imlien de

„door Friederich t.a.p. bewaarde Ralineesche traditie niet

1) Ook uit de lrtkons „wayang-gedog" pn dp lakori „to[i6iur" of

„Jav. maskerspel”.

2) Of hoe hij venler ook genoenid moge worden; kortheidnhalve

noem ik hem hier .,1’aiiji". wat trouvren-. ook al dnidelijk is.

8) Zie de lijst <ier eigennamen in voornoeiude ..I’unji -Terhalen.

4) „Orer de dateering win eenige Kawi-ge?chrifien” in dit Tijd-

schrift, deed 57 biz. .517.
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„zonder eenigen grond een band legt tusschen den dichter

„Dharmmaja en den liierbeneden te bespreken Tanakung,

„dan zou de vorst in kwestie de Katnecwara van 1107

„tnoeten zijn”.

De mogelijkbeid, dat de bedoelde Balineesclie traditie

op waarheid berust, is zeker niet gebeel uitgesloten. Maar

zonder eenige afbreuk te willen doen aan de resultaten van

Dr. Ivronis onderzoekiugen, vermeld in bet als noot hiervoor

genoenid artikel, meen ik toeh op bet ondervolgende te moeten

wijzen.

Daar wij reeds gezien bebben, dat de Kamefwara van

ons gediebt een inearuatie van Kama is, dient zekerheids-

halve te worden nagegaan of de Kumecwara van 1107 soms

een epitheton draagt, dat bierop wijst. Nemen wij den

bedoelden steen van 1107 -) dan zien wij dat de vorst beet:

£rl maba raja (,'rl Kumeywara triwikramawatara aniwaryya

wlryya parakrama digjavotunggadewa. OlVicieel beet hij dus

2’/'/(r//,rro«awatara (= Wknu ’s inearuatie). Mag dan aan-

genomen worden dat onze diehter zicli tegenover zijn vorst de

vrijheid gepermitteerd zou bebben om X. M. in zijn gedicht

met de meeste uitvoerigbeid als .inearuatie van Kama”

te bescbrijven?

Weliswaar is niet gebeel en al uitgesloten, dat de vorst

zicli ofticieel ,,Triwikramawatara” noemde en in een gediebt,

iets partieuliers dus, met een anderen imam van een heel

andere beteekenis ’)
: maar zeer waarsebijnlijk is dat toch

niet, zoodat wij voorloopig nog niet kunneu aanuemen,

dat de Smaradabana vervaardigd zou zijn under den

Kameywara van 1107.

Om in deze kwestie verder te komen, moet men zicli

in. i. wendeii tot den Kaineewara van 1051. Van hem is

1) Onder wions rigverin" ill. de Smaradalinna gedicht zou worden.

'2) Oinl-Jav Oorkonden biz. 1C!1.

8) Panulul.i noemt daarentegen zijn vorst Jayabhavu aan bet slot

van de Bharatayudha (laatste zang strophe 4-r>) „Incarnatie van ’SVisnu”,

wat precies met de beaehreven steenen klopt.
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tot nu toe sleckts een steen bekeud, bij Tjandi Toeban en met

voornoemd jaartal (Oudb. versing 1015. biz. 60). Maar die

steen is op bet jaartal en „Kame<;wara” na nog niet

gelezen. Wei zegt Dr. Krom in bedoeld verslag dat

„[hij] wat zijn verdere titels betreft gebeel past in de reeks

der Kadiriscbe Koningen’', maar men kan liieruit toeh

no<r niet afleiden, of deze Kumeovvara zieb al dan niet

,.Kamawaiara” of iets dergelijks (inearnatie van Kama)

noemt. Deze steen dus laat ons, zoo bet schy at, in dit

opzicbt in den steek. Keen 1 (Jezr steen juist zal ons

belpen om tot de oplossing te komen van m. i. groote

moeilijkheden in de Oud-Jav. gesebiedenis betrelfende de

koningen van Kadiri, waartoe onze Kamerwara” beboort.

Immers deze steen, dien ik indertijd in gezelscbap van

Dr. Krom zelf zag, draagt als zegelmerk, zooals vvij eerst

meenden, een „doodskop met slagtanden” ’). Sedert ben ik

omtrent die voorstelling tot een ander inzicbt gekomen

nml. dat bet zegelmerk niet een doodskop met slagtanden

is, maar een doodskop met een halve maan (naar boven

gekeerdj in den mond, zoodat bet voor de band ligt, dat

beide punteu van de halve maan, oppervlakkig gezien, door

ons voor slagtanden van de onderkaak werden gebonden s
).

Om nu te zien, of er nog andere oorkonden door dezen

vorst zijn uitgevaardigd. bebben vvij alleen na te gaan of er

in de bekende oorkonden van omstreeks dien tijd zieb een

steen bevindt met dat zegelmerk. De eerste steen, die bier

in aanmerking komt, is die van 1062 (O..T.O. No. LXIX)

Immers blykens de mededeeling boven de transseriptie draagt

deze steen ,,een kalamukha (?) als zegel.” Wanneer wij bet

vraagteeken willen weglaten, d. i. wanneer wij meer zeker-

1) Zie Oudli. Ver.-l. p. en fill Dumb twoede ateen vnn Broeiuboeug

zal wel van denzelfden vorst zijn.

2) Ik vermoed, dat dit een SYiuboul is van do onsterfelijklieid
;

doodskop = dood, halve maan — het ontwaken, eon symbool, dat
don god iler liefde procics past.
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heid tvillen hebben, dient deze steen aan een nauwgezet

onderzoek te worden onderworpen.

Dr. Krom beeft er op gewezen dat de Kadirisehe inseripties

een overwegend Wisnu'itisch karakter dragen en dat. wanneer

in een oorkonde van dien tijd een zegelmerk genoemd

wordt, dit eveueens Wisnu'itisch is '). Wat bet zegelmerk

betreft beeft hij m.i. dim gelijk, waar er uitdrukkelijk

vermeld staat: timuida nnrasingha en iinunda garuda

muklni. Lezen wij echter den steen van 1062 langzaam en

nauwkeurig, dan zien wij dat deze steen .

.

Ca ndra-kctpida”

d.i. r)naan-schedil” als zegelmerk draagt. limners op biz.

162 regel 3 — 6 van genoemd O.J.O. staat heel duidelijk

te lezen: mangkana rasa sang hgang /a/a nugraha irikang

rami lint a duican i dahn thanl panumbangan pinratUth&kcn

ri linggopala tinaiida candra-kapala enz. d.i. ..aldus is de

bedoeling van bet verbeven koniuklijk gesebenk aan den

rama der vijf gekuchten in bet landgoed Panumbangan, (welk

gesebenk) vermeld wordt op den steenen znil voorzien

van maansc/tedrl als zegelmerk’
-

enz. M.i. ligt bet voor

de band in dezen ,,maanscbeder’ den bovenbedoelden ,,doods-

kop met halve maan” te zien. Volgens bet zegelmerk meet

dus ook di ze steen van onzen (,’rl Kamefwara van 1051 zijn,

hetgeen volgens de jaartallen (1051-1062) zoo praebtig past.

Maar bet toeval wil niet hebben dat wij in deze kwestie

alles op ons gemak kunnen doen. Wij bebben namelijk

nog te kampen met deze moeilijkkeid, dat de steen van

1062 volgens de transscriptie. zonder den minsten twijfel,

van ('/•;’ maharaja rake sirikan <jri para mericara is.

Hoe dat te verklarenV Zijn wij dus om te weten hoe de

voile naam van Kameowara I is, genoodzaakt om te wacbten

totdat de steen van 1051 vau Tjandi Toeban gebeel gelezen

is V Neen, wij zullen traebten of wij door een anderen uit-

weg verder kunnen komen. Laten wij eens nemen den steen

1) Epigrupliisclie Aant, Y1 in (lit Tydschrift, deel LV1
1 10 1 4) biz.

248 — 249 .
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van 1038 van Pikatan (0. J. 0. No. LXYII). Of deze steen

een zegelmerk draagt blijkt met uit de mededeeling boven

de transseriptie, maar wel uit de inseriptie zelf. Op biz. 151

regel 3 v.o. staat: muka /'ihna sampnn (sic!) tin itikakcn

ring linggopctla
,

d.i. ..vuorzien van een zegelmerk zooals

reeds op den steenen zitil is aangebraeht.

1

' Dus valt niet

uit te maken met wellc zegelmerk wij bier te doen hebben.

Jammer genoeg heeft de eerste ontdekker van dien steen

het zegelmerk over het boofd gezien '). Alleen weten

wij, dat de uitvaardiger van deze oorkonde volgens de

transseriptie: ,0/7 (moha) raja [ ]
O'/ biunrcirora is.

De ,,bameewara'’ bier komt ons eeliter wel wat verdaebt

voor. Vooral wanneer men erop let, dat de rest van zijn

naam op een paar kleinigbeden na geheel gelijk is aan

dien van Parameewara -).

Om de zaak op te kunnen lossen riep ik daarom de hulp

van den beer Van Stein (’allenfels in met een verzoek om

persoonlijk op den steen zelf na te zien, aan welk verzoek

door hem wehvillend voldaan werd. En inderdaad vertelde

hij my, na eeu nauwgezet onderzoek, dat op den steen

wel degelijk kiunii'pcnrn staat. Er bestaat dus m. i. alle

reden om ook het parui/ie'H'arti van den steen van 1062

te veranderen in klij/iegirnra, eerstens oiudat de rest van

dezeu naam bijna volkomen overeenJemt met dien van

Bameewara (lees: Kamerwara), tweedens omdat de steen

voorzien is van bet randrakapula-zegehrmrk. llieruit blijkt

dus, dat de steen van 1038 (0. J. 0. No. LXYII), de steen

van 1051 (Oudh. Yerslag 1915 biz. 69), de steen van 1062

(0. J. 0. No. LX IN) en zeker de 2e steen van Broeniboeng

alle van Kamecwara 1 zijn.

1) Kit kan editor ten gevedge van den toe-taml van den j-teen zelf zijn.

2) Bameewara lieeft cen »(s.o)\vwa" te veel.

Parameewara heeft 11 othin'I'l"

Tereeht heeft Dr. Kroin vermoed. dat beide komngen inderdaad
een en dezelfde persoon zijn (Kpigr. Aant. VI in dit Tijdachrift, deel

LVI, 1914, biz. 245 regel 22.)
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Om nu te zien of liij. zooals de Sraaradahana ons bericht,

een incarnatie van Kama is, moeten wij nagaan of in zijn

naam of een deel hiervan bet begrip .kamawatara of iets

dergelijks terng te vinden is. Laten wij eens nemen:

, sakala bhuwana tit'lik-irana '), wat in bet Xederlandsch

zou luiden: ..de oorzaak van de vreugde der geheele wereld”.

Wanneer nu met ,,vreugde” in deze zinsnede de ,,zinnelijke

vreugde” bedoeld wordt, dan kan dit epitheton toch moeilijk

op iemaud anders slaan dan op Kama, ergo op Kame^wara

als incarnatie van Kama; en als bet inderdaad zoo is, dan

komt deze zinsnede in beteekenis zoo niet gebeel dan toch

ongeveer overeen met een sttik van de aauroeping van Kama
(of van Kiimeywara) in Zaug I strophe 2 laatste voet van

bet meergenoemd gedicbt. Hier leest men nml. sany -sany-

kan-paranhig raratt, kita ,
ketgeen beteekent: ,,de

oorsprong en de bestemming 2
) (van alles wat) aangenaam

is, z.ijt gij (Kama)". Ook dit stuk dus moet nit den aard

der zaak op Kama slaan.

l
T

it ketgeen hierboven uiteengezet wordt, meenen wij te

mogeu atieiden, dat de eelitgenoot van Ratu Kiraua Kame-

owara I (1038, 1051, 1062) is, ouder wieus regeering de

Smaradabana door Mpu Dharmmaja gedicbt wordt.

Dat bij tevens afstammeling van (jn Icanadbarnnna is,

is boven reeds duidelijk gewordeu ; en dat deze laatste Mpu
Sindok is (Sol— 36b), blijkt ten duidelijkste nit Dr. Kroms

Kpigrapbiscbe Aauteekeniugen I, Tijdsekrift LV (1913)

biz. 589.

Er zij bier ecbter nog opgemerkt dat de tweede voet van

strophe 15 van Zang 38 zicb nog anders laat vertaleu en

wel aldus:

„De beminnende <^ri icanadbarmma is de sclienker van

zijn Ieveu".

1) OJO. biz. 1)1 oji tic transseriptie regel 5 en biz. l.jy op trans-

scriptie regel (>.

2) Of „het begin en bet elude
1 '.
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Uit een citaat onder liet woord sangka in het K. B. W.

blijkt dat met levensehenker de vader wordt bedoeld. Hier leest

men uml. 1 ): .,tlu pratvekaning bapa, tingkahnya : carlrakret,

pranadata, (annadata) -); «,arirakret ngaraui sangkaniug

i^arira
;

pranadata ngaranmg mapunya liurip; annadata

ngaraning maweh amangan angingwani weh" d.i.

:

Er zijn drie soorren van vaders, te weten : 1. de liehaam-

maker, 2. de levensebenker, 3. de etengever. Lichaammaker is

laij
,
van wien het licbaam afkomstig is; levensehenker is hij,

die het leven schenkt; etengever is hij, die spijzigt of wel

die voorziet van het dagelijksek brood".

Dus levensehenker beteekent hier rculer. Of wij mi hier-

boveu te doen hebben met den vader van Kauieewara zelf,

die zich (,'ri Ieanadharmma noemt en dus een heel ander

persoon is dan Mpu Sindok, is vooralsnog niet uittemaken:

want van ilpu Sindok, vviens laatste bekende oorkonde van

869 is, lean Eameewara. wiens eerste dito van 1038 is,

onmogelijk een zoon zijn. Daarom vermoed ik dat mijn

eerste vertaling op biz. 472 aannemelijker is

Nu willeu wij nog nagaau. of deze Eameewara inderdaad

dezelfde persoon is. die in de overleveriug als Iladen Panji

bekeud staat. In zang I strophe 6 pada 1 staat te lezen :

Tan ring prang kiln mnyha mra faniniirjja panji rn-

reng rana", d.i. in den strijd zijt gij de jonge,

wakkere leeuw-held apanji (jitreng rana".

Hier wordt hij dus, wanneer hij in den strijd is, door

den dichter genoemd: apanji (,'nreng rana. Daarom meenen
wij te mogen aannemen dat Kumeewara, analoog met de

Pararaton biz. 27 regel 20— 23. waar koning Hayam wuruk
in zijn verseliillende fnnetien versehdlende namen krijgt s

),

panji en wel pahji f’n reng rana beet 4
).

1) De spelling en de interpuneties \au d

mi) Btilzwijgend verbeterd.

2) Door mjj ingevuld.

3) Vertaling biz. 11s

4) Vergl. Tjentii.ii d-el V11-VIII biz. 76,

**ze pa^uge worden door

eerste kolorn laatste regel.



485

Als de overleveriug nu zegt, dat de eelitgenoot van Candra

Kirana Raden Panji is, en als wij nu weten dat Ratu

Kirana de vrouw is van koning Katneewara I, die zich ook

Panji of beter Apauji uoernt, dan bestaat m. i. alle reden

om aan te nernen dat koning Kamee wara I iuderdaad de

Raden Panji van de overlevering is, vooral wanneer men

zich herinnert, dat hij bekend staat als een eebte Don

Juan, terwijl men dit als vanzelf in verband brengt met den

naam Kameewara d. i. Heer der liefde.

Wat betreft de persoonsuamen vermeld in strophe 7 — 8

van Zang 38, bet is mij nog met gelukt te weten te

komen, welke persouen door onzen dicbter daarmee bedoeld

worden. Alleen vermoed ik dat deze tbuis liooren op bet

vastelaud van Indie >). Met Koning Udayana toch zal de

dicbter vrel bedoeld bebbeu denzelfden Udayana die in Dr.

Vogels ,,Het Leenien wagentje" biz. 174 vermeld wordt

:

daar staat nml. te lezen

:

, Koning Udayana van Yutsa, gevaugen genomen

door Can da-sett a, den vorst van Uj.jayinl, werd bevrijd iloor

zijn minister Yaugaudbarayana. Udayana’s lotgevallen wor-

den verbaald in de VasuraduttA van Subandliu en in de

novellenverzameling Kathasaritsagara ; ook is bij de held van

bet tooneelspel Ratnuvah (een inhoudsopgaaf biervan bij

Dr. J. Huizinga, de Vidiishaka van bet Indiscli Tooneel,

biz. 10-11)."

Vergelijkt men nu de cursief gedrukte namen in deze

passage met de namen, die in de strophen 9-10-11 van

Zang 38 voorkomen, dan valt de gelijkenis er van direct

in bet oog. Het verscbil is ecliter alleen dit, dat ons gedicbt

i. p. v. Udayana van Yatsa, Udayana van Hastina, i. p. v.

1) Zoo zal ook de plaatsnaam ..Taladhwaj.ierama" wel in Yoor-lndie

te zoeken zijn; dus een andere dan de eveazoo genoemde plants in den

Nag. Kret. Zang 22.2 .
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Candasena, Candrasena 1

), i. p. v. Yasavadatta, Basawada 2
)

heeft.

Blijkens het hierboven genoemde lioek van Dr. Huizinga

(biz. 10-11) is Yasavadatta (Basawada van ons gedicbt)

inderdaad de gemalin van Kerning I'dayana (niet van Hastina

maar van Vatsa). Ook Ilatimwali, en volgens ons gedicbt

eu volgens bet bedoelde werk primes van Ceylon, is de

tweede gemalin geworden van Koning I’dayana: dit is juist

waarom zij in ons gedicbt pas later dan Basawada ge-

noemd wordt.

Nu wil ik er hier nog even op wij/.en, dat Sayanka, een

woord dat voorkomt in strophe 11, volgens het boek van

Dr. Huizinga, een naam is van Ratnuwall, dien zij krijgt,

nadat zij sebipbreuk geleden beeft by bet scheepgaan

naar den vasten wal. Nu vraagt men zicb van zelf af of

de dichter met tS&ijarikii niet Ratnitwali’s tweeden naam

bedoeld heeft. Wanneer dit nu inderdaad zoo is, en vooral

indien wij nu weten, dat Hat niiwall sebipbreuk geleden

beeft, en bet dus voor de band ligt dat zij zicb door middel

van een reddingboot(je) op den vasten wal gered beeft, dan

bestaat m.i. weinig bezwaar om bet onduidelijke rlnUtt'ikan

enz. te verauderen in:

,,Ring nawikan 3
)
katemu Sagarika ngarama'’ pu dan te

vertalen met: ,,In een bnot(je) word zij hunters gevonden

(en daarom) heette zij Sagarika” (<l. i. doebter der zee)

zooals boven reeds gen-hied is.

Het legendarisclie ontstaan van Java volgens ons gedicbt

zullen wij maar in bet midden laten. Ecbter /on bet heel

1) Vergl. cchter ,,Uet Icemen was'entje*' biz. ITS r 1-2.

-) Dat ba in de plants \an het Skt, w,i staat, is hi het Oud-Jav. ceil

gewoon versehjjiiMd b.v. W arimiL skt
, Barium O .1.: Wamki, Basaki:

AVayu, B.iyu, en nog veel nicer.

Wat duff , i en (/a betreft is m i. maar een khinigheiii, vvijl het cerate

toeh alleen een vervoeging i> van het laatste; Skt. da i/cvtu.

3) Het Skt. nnu (— boot) ika -)- an; men ziet dat de sandlii-

regel van het Sanskr. goed wordt gevolgd
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interessant zijn, wauneer men er achter komen kon uit welke

Indiselie bronnen onze dichter zijn stof geput beeft. Want
dat

,
de verbranding van Kama” in Indie algemeen bekend

was (of is?), blijkt uit Prof. Kerns Gesebiedenis van bet

Bnddbisme, II biz. 212. Een eitaat van bedoelde passage

is bier met overbodig:

,.Het Indiselie lentefeest, de lloli, !"ikt. Holaka. met een

anderen naaui Dolotsawa genoemd, kan met een woord

gekensclietst worden: bet gelijkt sprekend op den Euro-

peeseben vasten-avond, ook in dartelbeid en uitgelatenbeid.

(uoot van Prof Kern: Een goede besebrijving van dit feest

vindt men in Wilson, Works II. 222; vgl. de noot van

den Uitgever Dr. lvost 28G voor andere bronnen). Het wordt

gevierd bij vollemaan van Plmlguna (1G Maart), dus op

betzelfde fijdstip als een der Catnrmasya’s. In Tamilland heet

het feest gewoonlijk Kama-dabana ]

)
d.i. verbranding van

den Miuuegod, ter berinnering aan bet f'eit, dat Kama, ver-

gezeld van Lente en Zepliyr, eens bij de ontwaking der

natuur een pogitig aanweudde out (,’iwa in diens ascetisme te

storen, docdi tot straf voor dat vermetel bestaau jammerlijk

verbraiul we rd. In ’t nanwste verband met deze verbrandincr

van Kama staat het gebruik in Hindustan en Bengalen om
een Holikil, stroopop, aan de vlammen prijs te geven”.

In een noot zrgt Prof. Kern, dat dit een oud gebruik is en

o.a. voorkomt in de Malawika o'' bedrijf. Jammer is bet,

dat ik de Hull, vertaling van dit work door J. v.d. Yliet (Haar-

lem 1882) niet lieb kunnen raadplegen, omdat deze vertaling

in de bibl. v li. Bat. Gen. althans voorzoover wij kunnen

opzoeken, niet voorbanden schijnt te zijn.

Nu kunnen wij dus verder gaan met de bespreking van

Java 's oude gesebiedenis.

Zooals boven reeds aangetound werd, is Kamefwara I

minstens tussehen de jaren 1031 — 10G2 koning van Dahana

of Kadiri geweest. Wauneer wr
ij dit echter zonder verdere

1) Dit woord is volkomeu syi.onicm met Sinvntdohcnia.
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toelichting aannemen, dan stuiten wij up een bistorische

moeilijkheid, een moeilijkkeid die trouwens reeds voor den dag

zou gekotnen zijn voor ket geval, dat biVne^H'Cira innavolgiug

van Dr. Kroni paramencara gelezen moet worden. limners

dan zouden wij als overzickt der Kadiriscke koniugen het

volgeude krijgen

:

1038 Bameewara (1. Parameewara)

1057 l

)
Jayabbaya

1062 Parameewara

1070 2
)
Jayabbaya.

Uit dit overzicbt zon men dan moeten besluiten, dat

Parameewara eerst koniug geweest was, opgevolgd werd

door Jayabbaya oni daarna dezen (Jayabhaya) op te volgen

en dan voor den tweeden keer opgevolgd te worden door

Jayabbaya.

Dit geldt eveuzeer voor bau para0 = kamefwara. Deze

moeilijkheid wordt nog bierdoor verdubbeld, dat Jayabbaya

volgeus de Bbaratayuddba s
)
ook Dctha als residentie lieeft.

Deze gang van zaken is m.i. uiterst onwaarschijnlijk en

dus ook zeer onaannemelijk. Hoe dien dan te verklarenV

De eenige verklaring, die bier kan worden gegeven zal

m.i. wel deze zijn, dat er in dien tijd te Dab a twee koniugen

regeerden, vreedzaatn naast elkaar ieder over zijn eigen rijk.

Iinmers volgens Prapafnva wordt Java door Airlanggha onder

zijn twee zonen verdeeld *). 0 j» welke mauier het rijk in

tweeen gesplitst werd, is nog niet duidelijk. In ieder geval

regeevden bij bet aftreden van Airlanggha twee broeders

als koniugen ieder over de belft van bet rijk, blijkbaar

in dezelfde stad Daha. Men kan dus veronderstellen, dat

deze beide rijken tot kort voor bet einde van de lie

of het begin van de 12e (,'aka-eeuw voortbestonden, zoodat

1) O.J.O. No. LXV111.

2) Het jaartal van den Bharata-yuddha, waurin Jayabhaya genocmd
wordt als in dien tyd regeerend lurst.

3) Laatste zang strophe !), eerste voet.

4) Zie Bdr. T. L. V. OS biz. 4U!i.
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mijn bypotliese, dat er in dien tijd twee koningen (Kameewara

en Jayabhava) in dezelfde stad vreedzaam naast elkaar over

bun eigen rijken regeerden, de eenige verklaring van deze

bistorisehe moeilijkheid zal zijn, vooral wanneer men de

traditie in liet oog kondt, die zeifs in den tijd van Candra

Kirana van vier bevriende koninkrijken (Kadiri, Janggala,

Singasari en Urawan) in Oost-Java spreekt.

Dat beide koningen van elkaar familie waren (in welken

graad, is niet dnidelijk) ligt m.i. voor de band, wijl zij

tocb afstammelitigen moetev zijn van Airlauggba.

Weltermien, Feb. 1918.
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Dr. F. D. K. BOSCH.

De uit een gesehiedkuudig oogpuut zoo belangrijke zaugen

van den Smaradakana, die 11. Xg. Poerbatjaraka ons in

vertaliug keeft doen kennen, en de door keni daaraan

vastgeknoopte kesekouwingen geven ons aanleiding tot bet

niaken van enkele opmerkingen, die. naar wij liopen, op bun

beurt verdere gedaebteuwisseling zullen uitlokken.

Allereerst zij er bier op gewezen, dat bet zegelmerk »ean-

drakapala", de ofrteieele benaming van den doodskop met

slagtauden (zie de acbterstaande afbeelding), niet alleen in

den tekst van de oorkonde van 1(>62 genoemd wordt, maar

ook in den Aeen zelven is uitgebeiteld. Ook meeiieu wij in

bet onderste gedeelte van bet zegel, dat op den ons ten

dienste staanden abkiatseb van den steen van 1 038 voorkoint,

een halve maan te berkennen.

Verder lieeft een onderzoek der abklatseben aan bet liebt

gebraebt, dat de titulatuiir van den Kameervara van den steen

van lObl gebeel gelijk is aan die van de oorkonden van 1038

en 1002 en dat de nog ononteijferde inseriptie van Broem-

boeng op een der weinige goed bewaarde plekkeu te lezen

geeft: "karanauiwaryvawiry\ a parakrania digjayottuugga-

dewa, een gedeelte, znoals men weet, van Kamerwara’s titels.

len slotte blijkt Dr. Braudes zieb inderdaad bij bet trans-

scribecren van de inseriptie van 1 002 versebreven te hebben,

daar op den rechterzijkant van den steen keel duidelijk

, kauieewara'’ en niet ,,paraineywara te lezen staat’’.

Door de boven medegedeelde teiten worden dus alle

onderstellingen en conelusies van den scbrijver bevestigd.
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Alleeii waar hij tracht aan te toonen, dat de Kameewara van

den Smaradahatia ') met den evengenoemenden Kameewara

der inseripties en niet met den vorst van denzelfden naam, die

in 1107 een oorkonde nitvaardigde. ge'identiiiceerd moet wor-

den, aeiiten wij zijne bewijsvoeritig verre van overtuigend.

Immers, al inoge ,triwikraruawatara” van de inscriptie

van Kameewara II moeiiijk iu overeenstennning te brengen

zijn met de toorstelling van den Smaradahana, waar de vorst

als een incarnatie van Kama bezongen wordt, daartegenover

staat, dat de titel van Kameewara 1 v sakalubhuwanatusti-

karana", de uitetir/.etting van den sclirijver op p. 483 ten spijt,

eveumin iets met god Kama heefc nit te stamp daar aan

de beteekenis van Skr. . , t n.~ti" ’ d.i, ,tevredenbeid, welbeha-

gen” elk begrip van '/iunelijke liefde vreemd is. Ougetwijfeld

slaan beide genoemde eomposita op god WKnu, die immers,

zooals Dr. Krom tereebt opmerkte -), ook als de bevrediger

van de gansebe aarde wordt voorgesteld.

li In <lon titel tan bet gedielit is een woordspeling verborgen.

Swin'U(b‘lnt mt kan beteekeuen ,.ile \eibianding van Kama'’, maar ook:

(bet lijk) I)alin(na) van Sinara = Kama = Kameewara.

g) Kpigr. Aant. VI. Tijdschr. Bat. Gen. LV1 p. ’247.
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Ter ondersteuning van de bedoelde gelijkstelling zou wel

opgemerkt kunnen worden, dat een zoo geprononeeerd C'iwa-

ietisehe voorstelling als doodshoot'd met halve inaan beter brj

een vorst, (iie een reinearnatie van den in het (^’iwaietische

pantheon thuisbehoorenden Kama genoemd wordt, dan bij

Kamefwava II, den awattira van W if nil, past.

Ook zou nog als zeer zwak argument, dat voor een ge-

lijkstelling van Kameewara van den Smaradahana met den

Kameewara I der oorkonden pleiten zou, aan te voeren zijn,

dat Kameewara I blijkens de inscripties minstens van 1038

tot 1062 aan het bewind geweest is en dus meer gelegenheid

heeft gehad om beroemd te worden en een fautor derdicht-

kunst te zijn dan Kameewara II. waarvan slechts een oorkonde

bekend is.

De schrijver heeft niet vevzuimd er op te wijzen, dat

blijkens de oorkonden, de regeering van Kameewara I door

die van .Tayabhaya onderbroken moet zijn geweest. De ver-

klaring. die van dit zonderlinge verschijnsel op p. 4S8 gegeven

wordt, kau natuurlijk niet zonder meer aanvaard worden.

Alleen een onderzoek naar de namen der grootwaardigheids-

bekleeders, die onder de beide vorsten gediend hebben, zou

o.i. in dozen eenige zekerheid kunnen brpngen.

Ter aanvulling van de opmerkingen van den sehr. in zake

de Voor-Indische vorsten en vorstinnen, die in het gedieht

als inearnaties van Kama en Rati genoemd worden, kunnen

we er nog op wijzen, dat met Wikrama van Udyauimulawa

de o.a. uit den Kathasaritsagara en het lkramacarita

zoo bekende koning ikninia bedoeld moet zrjn, in Wel -

ken legendarischen persoon waarsehijnhjk de herianering

voortleeft aan den grooten (iupta-vorst, ('audragupta II

\\ ikiamaditva, die het rijk ilalawa m het eind van de 4e

eeuw onzer jaartelling aan zijn rmuht onderwierp. ')

1) Zie 'N lucent A. Smith, The early History of India (1914) p. 290
bfj. en SO S sij.



Hindu-Javaansche Portretbeelden

Qaiwapratista en Boddhapratista

rinOTi

J. L. MOENS.

(Met J fob, '-a)

II et door Dr. N.J. Krom als f'iici ols Horihara gede-

termineerde beeld moot, naar lie lieer P. V. v. Stein

Dallenfels aantoonde -), afkonistig zijn van Tjaudi Soember

Djati.

De iiientiteit van dezon graftempel met den in den

Nagarakrtauama vermelden sudharnni te Simpiug, waar een

deel van de assclie van Krtarajasa Jayawardliana, den stich-

ter der Majhapahitsche dynastie. in lddl (,'aka werd bijge-

zet, werd door Dr. K. 1>. lv. Bosch overtuigend bewezen s
)

;

de sclirijver komt in zijn betoog tevens tot de belangrijke

slotsom, dat bet beidd van Soember Djati — d.i. bet volgens

de 3e strophe van Zang 17 van den Nagarakrtiigaina te

Simping opgericbte (jiticojii'att^lu — zeer waarschijnlijk bet

portrttbechl van evengenoemden vorst inoet zijn.

In bet aangehaalde artikel van Dr. Krom wordt van dit

beeld een foto gegeven. I it de beschrijving er van wordt

op bet volgende de aandaebt gevestigd : bij

,,den eer-den oogopslag (blijkt). dat bet >, i wa'iti-clie en wis-

,,nuitische element niet in zuoverre gelijk waardig bebandeld

,,zijn, dat, gelijk dat soms gebeurt. bet beeld als bet

1) l)e lieehlen van Tjiimli Kurimbi, T.lt.l;. ill. et (UU2)

2 )
T.li.ti. ,ii. (L<u:i). ,
Ouilheiilk. Verd.ig 2o kwanaal lain, liijlago II.

Tjjilschr. v. [ml. T.-, I,,- en VU„ deel 1.VIII, at'l. 5
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„ware uit twee helften aan elkaar gezet is, een halve kiwa

,en een halve Wisim; dit gaat somtijds zoover, dat b.v.

,de hoofdbedekking in het midden aan den yaiwa-kaut een

, halve doodskop vertoont en aan de waimawa-zijde van de

, afscheidingslijn een geheel ander ornament

„\Yegen dus overigens het eiwaitische element en het

„ wismiitische tegen elkaar op, die gelijkheid houdt op met

„den hoofdtooi. Deze toeh is de bij nitstek yiwaitisehe l
)

,metr doodskop en halve maan.”

Het niet streng doorvoeren der seheiding in de beide

goden- helften, het niet uitbeelden dus als ardhaearirapratima

in den strikten zin van het woord, is, zooals uader blijken

zal. met voordaeht geschied.

In het werk van Gopinatha Kao: Elements of Hindu

Iconography

2

)
wordeu eenige algemeene regels gegeven

omtrent de wijze, waarop devote aanhangers van het geloof,

z. g. bhakta's, plegen te worden uitgebeeld, om te worden

vereerd in de tempels. In het kort konten deze regels op

het volgende neer:

De bhakta’s kunnen van alle hasten en van beiderlei

sekse zijn; voor de uitbeelding wcrdt onderseheid gemaakt

naar het geloof van den bhakta.

Een ciwaiet wordt voorgesteld als een lihga of als yiwa zelf,

terwijl een aanhanger van het winnii'tisehe geloof over het

algemeeu in zuiver nienschelijke gedaante wordt afgebeeld

en wel of met een haarwrong 61 geheel kaalgeschoren.

is de devote een gekroond hootd, dan moet hij een

kirlta- s
)
of een kartimla-rnnkula *) dragen.

1) Dit is met geheel juist: de bij uitstek eiwaitisehe hoofdtooi is de

jatamakutu (het in tressen opgebomlen haar) en nooit een luijter, zooals

hier het geval is.

2 ) Vol II pag. 47*1— 4s 1.

3) Ken met juweelen versierde, naar hoven een vveinig versmalde

mg ter; deze makura kan ouk door ,, superior governors of provinces"

(adiraja) vvonien geilragen.

4) Ken sterk coniseh, in een spits eindigend hoofddeksel.
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Voorts kan aan den bliakta elk vooncerp in de hand

v:orden gegeven, dat hij hem past; ook wordt hij in sembak-

(aiijali-) houding atgebeeld en wel indien hij in den tempel

tegenover de godheid wordt geplaatst, wier devote aanbidder

liij ten eeuwigeu dage wil blijven.

Indien voor den bhakta een afzonderlijke tempel wordt

opgericht, kan hij worden omgeven door aeolyten (parivara’s).

Tot zoover bet aangehaalde werk.

Indien de Javaansche beeldkouwers aan overeenkomstige

voorsehrifteu gebonden zijn geweest — en dit nioet wel

waarschijnlijk worden geaekt — dan moeten zij, blijkens de

gevonden beelden en de getuigenis van den Nagarakrta-

gama, van bovenstaande regelen eenigszins zijn afgeweken,

hetgeen o. m. wellieht in verband is te brengen met de

omstandigheid, dat ook bet mantrabuddhisme op Java zijn

vorstelijke aanhangers als heiligen en godeu wilde vereerd zien.

In de eerste plaats konden n.l. naar den destijds gel-

deudeu maatstaf op Java ook icipiuifi-sch -geloovige vorsten

(zooals Jayanagara) in den vorm van bun oppergod worden

uitgebeeld ]

). Ygl. Zang 48, strufe 3, waar wordt medegedeeld,

dat hij als iripuurimba werd vereeuwigd.

In de tweede plaats werd de uitbeelding in ziliver

menschelijke gedaante ,
welke in Indie alleen voor waimawa-

bhakta’s is toegelaten, op Java (uitslnitend
?) toegepast voor

mantrabuddhisten, hetgeen valt af te leiden uit de meerdere.

alhier aangetrolten, beelden in de gedaante van kaalgeschoren

bitddh istische man n iken.

Nu is de vraag welke der in den Nagarakrtagama

gebezigde benamiugen voor portretbeeldeu op deze mon-

niksbeelden, welke met de mudra’s der Dhyauibuddha’s zijn

toegerust, van toepassing is.

Om dit vast te stellen is een kleine uitweidiug noodzakelijk.

Het mantrabuddhisme van Java — men vergelijke de Sang

1) Ook in Kamboja en I’ampu was dit geoorloofd. Coedes, Usote

aur 1’apotbeO'e au C'ambodge B.C..VJ. 11)11 pag. 38.
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HyaugKamabavanikan, een oud-Jaraanschen katecbismns :

)
—

deed zijn Oppergod zieb aelitvoudig openbaren t w. in een

hooger drietal, de eigenlijke mautrabuddhistisebe J nut's en

een lager vijftal, de Tatbagatu's. die, ter onderscheidiug van de

eerstgenoemile godentrits, werden betitelcl met den naarri van

Sugata 3
). Van deze Niigata’s zijn, volgens de legende van

Ktifijarakania, de vijf Kneika'x (yiwaitiscbe ryis heiligen).

aardsehe versebijniug^voimen 9, sakalamiirti’s l
).

\ an den reeds geuoeimleu vorst Javanagara mi, wordt

in deuzelfden zang van den Nagnrakrtagama vermeld. dat liij

ook in de gedauute van een nuguhnriutba als Amoghasiddhl

solatia is uitgebeeld ni.a.w. in de sakala-gedaaute van den

Sugata Aniogliasiddbi. In verband met bet bovenstaande

mag wel worden aangenomen, dat daannede Diet anders

bedoeld kan zijn dan zou'n bnddliistiscdi nionuiksbeeld, en

vvel een dat de reeliterliand in de abbayamudra boudt, de

karakteristieke huudbouding van Amoabadddbi.

Op bijgaande t'oto (No. 1) zou aldns een sugatuichnba

als Hahut-iio/ib/unva * n/utbi (recbterband in de waramudiTi)

atgebeebl kunneii zijn.

1) ,s II. K.

*2; JSmMha, Lokdcwara en AVnjrap.mi.

. :-!) Colei, rooke. Kvu.ys. I.ondcn ls.Vs pug. 2S9
. In den Abhidliann

Cintumani, een woordenboek \nn Sanskrit synoniemen, snmongestold
door eon iiunhanoor eenor Jaina sente, die mteraard aan de Jina’s zijner

secte doll lioogsten rang' tockent, woiden do buddhistische ,Tina’s ondor
den nuiim Min Sugata’-. nitdnikkoli|k gorokond tot de group der
..inferior gods," evemiN dit b;; de mantrubuddhisten gescliiedt, waar
zij ook niet op eon iijn ttorden gesteld met de Jinn’s hunner secto.

4) Kern, l.egende Mill Kuii.jarakarna. Iv.A.W.I. N. ,, J| \0 o

1'JOl pay. He. waailn) de -elu ip er aanteokent dat onder de/e Sngftta’s
tie v

i
j

t‘ I)h\ .inibu'MliaV /iju te \<*r-taan.

:,) Ook de M.mudbuddlia -. m bet bi,/„„ ( l,. r de IJmldha bautama.
worden S.igata's genoen.d (.gl. e. m Obilder- I’ah a ooidenboek en
den Abbidbana (’nitaniai.ii) en «el /under do toot oeging sakala, daar zij

ook als aardsehe" ve/en, mot do bovennatum li|ke tatliagata-kentee-
konon (iiM.iMa on urn..) /pi. toogeriMt \\ anneer e. l.ter de voret in den
Kgkt. met den Sugata wordt vergeleken (Zangen S4 yo atr. Senl)
wordt aan dozen naan, weer „ sakala" toogetoegd.
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Evenzoo zoa bet (ten onreehte met den naam van (,'iwabuddha

bestempelde ') monniksbeeld in bbumisparra-mudra, afgebeeld

op pi. 71 der Monogratie van Tjandi Siugosari, een suga-

tan'imba als Aksoblntn sakala kunnen zijn. Gelieel zeker

is de identificatie dezer beide laatstgenoenule beelden niet,

onidat er verder niets van bekend is: bet zouden li.l. ook

jinauimba's sakala kunnen zijn, zooals bij bet volgende,

eveneens gebeel menscbelijke, monniksbeeld blijkens de

op bet kussen aanwezige inseriptie bet geval blijkt te

zij n

.

Bedoeld wordt bet tbans zich te Soerabaja bevindende

z.g. Mabiikaobhya-beeld -) dat weld opgericbt ter eere van

de Jinawijding *) van koning Krtamigara.

Dat met dit beeld imlerdaad geen gewoon Dhyanibuddha-

beeld kan zijn bedoeld, zooals nog vaak wordt vermeend,

moge het — steeds teu oureebte als ieonografische ongerijnid-

heid aangemerkte— getnis aan ti.-nisa en urn if getnigen, welke

goddelijke kenteekenen toch aan geen Tatbugata plegen

te worden ontbouden. Ook zit het beeld op een gewoon

kussen en niet op een lotuszetel.

Het is volgens de, zij het ook vleiende, bewoordingen

der inseriptie een evenbeeld (ammipa) van Mahaksobhya,

een der belicbamiugen van den Adibuddba, den Jina bij

nitnemendlieid en daarom is <ltf monniksbeeld een jinairittlbu

als Mahak<obln/a sakala.

Uit bet bovenstaaude valt n.b.v. te eoneludeeren, dat

de benauiing van een monniksbeeld (n.l. sugatawimba

sakala of jinawimba sakala) a priori niet is vast te

stellen, doch dat deze uit audereu hoofde bepaald moet

worden.

1) Braudes, BeschnjYing van Tjandi Siiignaari, Batavia 1901*.

p. 90.

2) Kern. Be inarriptie \ an het Mali.ik^obhva-lieeld te Simpan? T.B.G.

(11. 52 (l'JlU).

3) Xgkt. Zang 45 atr. 2.
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Blijkens de getuigenis van den Nagarakrtagama werden

de mantrabuddhisten ook nog afgebeeld als «/ef-mensekelijke

swjataicimba’s ') en jinaicimba's

2

).

Deze portretbeelden zullen door bepaalde kenteekenen van

de beelden der werkelijke godbeden onderscbeiden moeten

kunnen worden. Kon dit bij eiwa- en wisnu-portretten reeds

(gedeeltelijk) gesehieden door de kirlta- of de karandamakuta.

voor de jina- en sugatavvimba’s waarvan. voor zoover thans

na te gaan, geen evemplaren bekend zijn met deze hoofd-

deksels, moest naar een ander niiddel omgezien en wel

werden daarom aan deze beelden (evenals overigens ook reeds

bij de wisnu- en r-iwa-portretbeelden werd toegepast) ,voor-

werpen in de banden gegeven. die bij den bbakta pasten 8)'\

Welke tot deze toepasselijke, den verlosten bhakta aan-

duidende, voorwerpen moeten worden gerekeud, zal uit nadere

onderzoekingen moeten blijken. Voorloopig worde bier bet

k laarbl ijkelijk ineest geliefde symbool, de lotus (in knop-

of rozetvorm) vermeld, welke o.m. in de linkerbaud van bet

door (iroeneveldt voor een (,'iwabuddba aangezieue *) sugata-

beeldj— bet is u.li.v. een sugatawimba als Ratnasambbawa —
wordt aangetroffen.

Ook het in den eatalogus der arcbeologiscbe verzameling

van bet Bataviaascb Oeuootsehap onder Xo. 27(5 vermelde

,,onbekende beeld" is zeer waarschijnlijk een portretbeeld

als sugata en wel in de gedaante van Amitabha, want in

de in dhyanamudru in den sclioot gehouden banden bevindt

zicb een lotus-rozet.

\ ermoedelijk wordt door dezen, bij zoovele Javaansche

portretbeelden aaugetroflen en in de banden gehouden lotus-

knop bet ac-btergebleven sukuna- of linga-earira der ver-

loste ziel gesymbohseerd, d.i. het tijne karma-ombulseb dat

1) Zana; 41 str. 4.

2) str. 7, 6 en 3 tier Ztmgen 37, 43 en 47.

7i) \ gl. pa"-, 1 3-) hiervoor.

4) llindoe-iavaansehe portretbeeMtn, T.B.U. ill, 30 ( 1307 OS)
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de ziel van den nog niet uit den keten der wedergeboorten

bevrijdeu rneusch bij het verlaten van bet aardsche lichaaxn

blijft omsluiten, totdat de ziel door de verlossing ten slotte

ook daarvan bevrijd wordt. Het is dus een karakteristiek

verlossingssymbool en daarom bij uitnemendheid geschikt

om portretbeelden te kenmerken !

).

Is de laatste veronderstelling joist, dan mag ook elk go-

denbeeld met dezen niet tot de normale attributen behoo-

renden lotusknop in een of in beide menscbelijke handen

reeds uitsluitend om dit attribruut als een portretbeeld wor-

den aangemerkt.

Op grond hiervan zouden dan de zelfstaudige <!aruda- en

Nandibeelden, welke, behoudens den dierenkop, geheel men-

scbelijk zijn uitgebeeld en welke een lotusknop of -rozet

kouden, portretten zijn 2
)

en wel van personen, die evenals

bet wakana zelf, een dienenden rang bebben bekleed; deze

beelden hebben zeer waarschijnlijk gediend om als pariwara’s

te worden opgesteld in den graftempel bij bet portretbeeld

van den Vorst, die in leven bun Gebieder was en wiens

1) lots dergeljks treft men bij de portretbeelden der hindoe-bud-

dhistisehe vorsten van Campa en Kamboja nan; daav wordt n.h.v. de

verlossing der uitgebeelde personen aangeduid door de opvallend liooge,

met haartressen omkleede, cylindrisehe uitwas (analoog aan de usmsa

der buddhabeelden), welke op het hoofd dier portretbeelden, w.o, tal-

rijke in Loke<;wara-gedaante, wordt aangetrol'fen. Dit vermoeden steunt

o.m. op de inscriptie van Dong Duong iCamp.i) van 797 k’aka, waar

in de verzen Xl-Xlll van zijde A van den steen wordt vermeld, dat de

mokHl-lliM/u conduit le tnonde it la delivranee en vue de laquelle il

fut eree” en dat bij „fut erige en ee monde et porte sur lit tete de

tons leu ror.s" iFinot, Notes d’Epigraphie VII. B.ll.F.E.O. IV).

’2) Catalogue van het Bat (ien. Xo. 209. Zittende Garuda met vleu-

gels en vogelkop, doch overigens geheel mensclielijk : rechterliand in

waramudra en linker in dhyana-bouding met lotusknop.

Verder de beelden uit de rerzameling: Xo. 20Sc. Zittende Nandi,

geheel menscheljk, behoudens stierenkop en huh in den nek; beide

handen in dbyiuia-mudrn m den schoot en een lotusknop drngend.

Xo. 203d, Zittende Nandi, met beide handen een lotusrozet vdor

het liehaam houdend.



verknoehte aanhangers, wiens devote slaven zij ten eeuwigen
dage wilden blijven 1

).

Het is niet ondien-dig om Ijij de bijzondere beteekenis,

welke lner o.m. in verbaud met deze wahana's aan her

begrip ,,portret wordt gegeven. wat hiuger stil te staan.

omdat dit nogal atwijkt van de traditioneele beteekenis.

Het portret ware 11.I. in gevallen als het onderwerpelijke
op te vatteu als < i e symbulische uitbeeldmg van een uitge-

sproken eigenseliap van den overleden vorst of van de

speciale taak, die een bepaalde persoon bij zijn leven

vervulde.

^ oor een portret werd <ii
e

gedaante van een bepaalde
godheid gekozen

,
welke liet best de vredelievende of krijtrs-

lustige, de vrome ot geleerde, dan wel de dynastiek-vrueht-
baie eigenschappen. welke men in bepaalde gevallen op den
voorgrond wen-chte te stellen, bet best* weergaf. Aldus
wordt begrijpelijk, hoe zelts beelden met woest-ronde oogen
en slagtanden vorsten-, portretten" kunnen zijn en hoe
bhakta s zieh in de lihga-gedaunte van (,'iwa. welke nieh
menschelijks nieer lieefr, konden laten uitbeelden

Nog een staj» verder en de dienende rol van een vazal
of van een patih werd gew mboliseerd door een uitbeelding

1) Vfd. l onelier. 1! < A I pftsr 1 rfS
.

(|,.8 insc riptions)
nous apprennenr lapotlnW- nVt.m „ un privil.'.-e
reals meuibres de 1, fan,, 11,. .eyale,

(
|„. t w,n onk) 1( , s fi d,Mos M1|Pts ,

taes a son service, 1, ,,ui le r«i d.Vemait ee supreme hom.„a-e'\
ea verder Coed.'s, Note sur l'apotli.W* au Cambod-e B.r.A.I van
1!*11 pa- iis: fen \ e . . . d'un pie.. .. ,le dddienees
h <iet5 ilivinin*' soil'. 1>* yuc iIiK- , 1 *. ,, i

, - .

, „
ll 1 1 <[!ieli|ue devoue serviteiir de

la iaimlli* i ovule".

-) v Rl. 1>»R -Slid hiervour Merkvvaanli- z,j T , m dit op/ielir ook de
inrcnpt.e, van Camp.,, naar l.ei l,aaldel,,k aoi.lt dat een
»pa.. ' a Vorst /icdi als liiiga liec-ft late,, uitbeelden. in vvelken vorm
”

'7
<re“' ' "',|U,'"'" Ie ‘"'"'O 'ereerd wide Wen. Tjpwch ,s

..

' m,r ""'l' 1, '/o-liii-ii, vvaar temmnstc nn? een of

fvtrV o t"

" 1 "'" ""‘areln-hiks aan 1,,-r Minimal , ers. liaffen

i
” h

U
' *" “ at.vamuklia-lin-.M van Komng Sat vavvarman. Hereai-nelaser Sanscrites XXVI pag. Te),

' ' ’ g n
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in de gedaante van liet dier-wahaua van den god-vorst.

In dat geval werd de betrokkene vaak reeds bij zijn

leven een inearnaiie van deu Nandi of den (Jaruda

gelieeten. zooals dit u. m. bij overlevering van Ba^ava. den

-nichter tier Lingfivat-sekte. den dienaar bij nitnemend-

lieid van (.'iwa-Saingameywara, den oppergod dier sekte,

bekend is 1
j.

Id et bekoeft geen verwondering te wekkeu. dat omtrent

portretbeelden de bovenvermelde opvatting zou liebben

bestaan bij een volk, welks wereldbescliouwiug, ondanks den

hindu-invloed, overwegend animistiseh bleef en welks dooden

wordeu vereerd als maebtige besehermgeesteu, maelitiger

nog dan de levende personen -).

Om zieh van de bulp dezer geesten te verzekeren, werd

bun in de nabijheid der overlevenden een behnizing gegeven,

waarin limine tegenwoordiglieiil door middel van offers en

lofzangen kon worden afgesmeekt.

Uit den aanvankelijk ruwen zielesteen, de z.g. jlvkbada s
),

ontwikkelde zicli op uatuurlijke wijze een „portret”-beeld

van den overledene. Van dit portretbeeld, dat dus feitelijk

iiiet anders was dan eetj /ielereceptaenlum 4
), werd dan

ook. zelfs a! wa; bet met gelieel menselielijke gelaatstrekken

toegerust, in bet gelieel niet ren'ibcht, dat bet zou

1) Vipof, Bpigraphia Indien, vol. V pag J 4<>
: ..there wns born a

son, who being an incarnation of tjiva\ bull Nandi, sent to earth to

revive the declining Uuvu rites, \va.- named Basava*’ (
- bull).

2) Ook bij de Hindu’- zelf zijn overigen- nog vole -poien \an den

oor-pronkelijk animi-ti-ohon gud-dien-r in don oultu- aan te wijzen. bijv

de bij de .lavanen miiar al te gretig liigaug geumden hehbendo)

rr.tddha-fee-ren, do* geen ander duel hadden dan de mane- gunstig te

stemmen.

K) Brooke. Death and di-po^al of tin

1

dead. Knevdopedia of Beli-

gion ami BthiofN.

4) (’oedes, Note -nr rapothen-e uu (’ambodge D. A. 1.1911 pag
4f>

: ..en erigeatit title idole .... les aneien- lvh mors ero\aient fixer,

„sou- eette torme -ainte, l’c-senoe memo de- per-onnges «ju
T

ils voulaient

„adorer\
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zijn, in den zin dien wij gewoon zijn aan dit woord toe te

kennen, al kan niet worden ontkend, dat er in sommige

gevallen. n.l. waar ket uiterlijk van de miirti van de godheid

zulks toeiiet, wellic-ht naar gestreefd zal zijn, een gelijkenis

in de geluatstrekken te treffen ').

Het geschiedde vermoedelijk niede in verband met den

animistisehen stelregel, dat de ziel van een afgestorvene zieh

niet licht verwijdert van de plaats, waar het stoffelijk

overschot zieh bevindt. dat bet portretbeeld van den overle-

dene op Java veelal boven een diepe put, waariu reliquieen,

een deel van de asch van den overledene enz. vverden bij-

gezet, in een tempel of in het paleis werd opgesteld om

te worden vereerd ").

Dat deze portretten in goddelijke gedaante werden uit-

gebeeld is vanzelfsprekend, waar men zieh den vorst een

aniea van de godheid, een incarnatie ervan daeht. De ver-

loste ziel, ontdaau van zijn luatste fijne omlmlling en daar-

door „vormeloos als een \loeistof’
-

vulde het geheele beeld

cn nam aldus de gedaante van de godheid aan. Het zal

geen verwoudering baren, als men in een inscriptie vindt

rermeld, dat vorst Idayadityavarman I van Kamboja nog

bij zijn leven zijn toekomstige zielegedaante plastisch wil

beliehaamd zien en een beeld schenkt van Wisnu op den

baruda ,,qui est son propre image futur" 3
).

Deze nit het animisme voortgesproten godenbeelden,

waarin vbor alles de ziel van den afgestorven voorvader

werd vereerd, hebbeu zieh zooals nader zal worden aange-O

1) Ibi'l pair. 41 ,,U'S ui.-criptioiiR ne le dihPnr pas expreasement,
mnis il cat permi, de 1- snj.poser. Ook < mngoly (South Indian Bronzes!
('alcutta. 101;n /.-gt op pag. 22 van de In.lisehe portretbeelden van
verraaarde heilig.-n en v or-ten : ..they (t lie quasi-portraits) are generally
,eom entional in type and do not seem to be actual portraits”.

2} Met bet woord ill, inn, mu werd wellicht oorsprunkelijk niet andera
bedoebl dan dit tot illmniM (d. i. vooruerp van vereering, van devotie)
verhetTen van bet zielebeeid.

'!) tVd.'-s, Ktuder cambodgiennes, li. p. |- p. 0 X1 pag 404



toond, ontwikkeld tot de portretbeelden (pratistka's), waar-

in tengevolge van een koogeren, tevens den hoogsten, graad

van verlossing der ziel, waardoor de assimilatie ervan met

de hoogste godkeid werd bereikt. mede de vereering van

den uitgebeeldeu god zelf werd bereikt.

Dock keeren wij terug tot ket Cu'urapratixta van Simping.

In de kierboven besproken regelen. welke destijds voor de

uitbeelding van vor^ten-portreiten geldend waren, mag reeds

voldoende bevestiging zijn gevondeu voor de rueening van

Dr. Bosch ten aanzien van dit ci waitisck beeld. Ilet is een

portret-beeld en met de afbeelding van den god ,t,’iwa als

Harikara’’ zooals Dr. Krom meende.

Tevens blijkt, dat ketgeeti tot nog toe voor willekeur

der Javaansche beeldkouwers werd aangezien. altlians in

beginse), gekeel in overeeiistemuiing is met meergenoemde

voorsekriften. waaruit tocdi valt op te maken dat vpzettelijke

afvjkinijpn gehuden iraien, opdat vooral duidelijk zou uit-

komen. dat in ket beeld niet een godkeid, dock een over-

leden persoon moest worden vereerd. Het doorvoeren van

de sckeidiug in goden-lielfteu tot in den koofdtooi werd

dus niet gedoogd; het hoofddeksel werd in bepaalde afwijking

van den gebruikelijken koofdtooi f half jata-, half kirita-

makuta) gevormd door een geheelrn hinla-wakiila, zooals

ook bij de overige hieronder nader te kesekrijven portret-

beelden ket geval i«.

Om als het ware nog sterker te accentueeren, dat een

sterveliug werd bedoeld, is hier zelfs van de normale nou/-

srhikkiny der attributen afgeweken en deze onafhankelijk

geumakt van de goden-lielfteu, welke afwijking ook door

Dr. Krom werd opgemerkt
:
„De reekter voorkand en de

„linker ackterkand voeren ket kidsnoer en ket drietandig

vlam-ornameut van Ciwa, de linkervoorkaud en de reckter-

ackterkand de knots en de sckelp van Wisnn."

Bij een uauwkeurige beschouwiug blijkt echter ook in de
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wisnui'tische attributen zelve nog een afvvijking van betee-

kenis voor te komen ’) en wel in de sehelp.

De caiikba (tnrbiuella), liet attribuut bij uituemendheid

van Wi-jn.ii als Schepper, als Oppergod van het Heelal, van

de Oneindige Hemelruimte, behoort n. 1. iedig te zijn, als

deze ruimte zelf. Als symbool hiervan wordt de faiikba

bovendien veelal gevleugeld afgebeeld.

Dat juist de eahkha het geliefkoosde kernel- symbool

is geworden, dankt bij zeer waarsehijnlijk aan de om-

standigheid, dat bij in bet otferrituaal niet alleen als

geluidshooru kau worden gebezigd ora de stem des Heeren

(den donder) 11a te bootsen, tot sckrik der booze demoneu,

dock ook als wijwatersckelp, bet symbool van den kemel-

regengever.

Instede nu van de al of niet gevleugelde ledige sehelp,

viudt men bij bet portretbeeld als attribuut een sink (buc-

einum) afgebeeld -) en wtl in liwir eigen slakkenhuis
,
dat

van een stralenkrans is voorzieu.

De aanwezigheid van een zelfde sluk inet een van stra-

in 11 voorziene sehelp in bet ornament van Tjandi Soember
Djati versterkt — zoo zulks nog noodig ware — bet reeds

vermelde betoog van den beer Van Stein Callenfels, dat de

Qaiwapratkta oorspronkelijk in dien tempel moet hebben
gestaan (zie foto 2 op het meest linksche antetix).

1) Hot is met ondieustig liier de aandacht te vestigen op het
gewicht, dat aan <ie beteekonis \an een goden-attribuut moet worden
toegckend t-i, de paging tot vet blaring v„„ hot beeld. dat met bet
betretfende attribuut A toegeiust. Klk attribuut toch is evenals
hit godinbiib! It ..een stmbool, dat de bedoeling heeft oin voor
,,lut oo,. '.in dm geloO'igo een vyrm te "even aan zekero eigeti-
chapptn (.utiilmten) 'an do godheid. dir? bij aanbidt en 'vaarop

)nj zijn aandmht "en-ebt to

pag. 28).

f'onrentreen n'’. iKao. I Introduction

2) Payne Knight Symbolical lano-un-v
1<>£\

ot ancient art and mytho-

, . .

n ° n ’ i 'SMv ^ t»rk :;4; hior wordt medege-
deeld dat ook mymoke ..rieksche beebb-n met de slak als attribuut

New IMui

11

bekend znn.
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Op de aamvezigkeid van de slgk als attribuut van het

tempelbeeld is reeds in den door den toenmaligen conser-

vator W. P. Groeneveldt samengestelden Catalogus der

archeologiscbe verzameling van liet Bataviaaseb Genootscbap

de aandacht gevestigd (zie onder No, 25b), eehter door hem

,,een zeldzaam streven naar realisme” genoemd. De om-

standigbeid, dat uit de schelp ,,een groote slab met lange

voelhorens” te voorschijn komt, doet hem besluiten „dat de

beeldkouwer er niet aan heeft gedaelit, dat die schelp een

trompet is”. W ij weten tlians beter.

Het is vreemd, dat deze scherpe opmerker niet eveneens

de slak lxeeft ontdekt in tie geheel gelijkvormige schelp,

welke in de linkerachterhaud wordt gehouden van den

Harihara, waarvan in zijn reeds aangehaald artikel over

Hindu-Javaansche portretbeeldeu een foto is gegeven eu

welk beeld door hem, voornamelijk om redenen van gelaats-

uitbeelding voor een portret werd aangezien. De slak is op

het beeld zelf zeer duidelijk waar te nemen eu met eeni-

gen goedeu wil ook op tie foto *).

De overige attributen van dit portretbeehl zijn: in de

reeliteraeliterhaml een tiicula eu in tie voorhanden. die ter

hoogte van den gordel in een nutdra zijn vereenigd, alweer

een lotusknop.

In de collectie van het Bataviaaseb Genootscbap zijn

meerdere portretbeelden aan te wijzen, die tie slak als

attribuut voeren.

In de eerste plants zijn nog twee Harihara-heelden te

noemen, welke met geheel dezelfde attributen zijn toegerust.

Eeu er van, bier afgebeehl (foto 3). draagt als variatie op

den triynla (of het vlammen-drietal) een geheelen vlam-

men-bundel, het in Britseh-Indie bij vele (jiwauiurti’s

aangetroffeu symbool, in de reehterachterhand.

1) T. B. (j. til. 5U (19U7 f>), laatste pluat; tie slak is met den kop

naar het heeld toe •tericlit.
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Nog een ttveetal tnerkwaardige beelden ') verdienen teu

slotte onze aandaclit
;

zij bebooren nanr kunne attributen

geheel tot dezelfde groep als de juist beschrevene. Beide

voorzien van een kirlta-makuta en eveneens dragers van

een met een stralenglorie omgeven sc-help met slak in de

linker- en een vlammenbundel in de recbteracbterband, is

de eene een aehtarmige Durcft als de Mahisasura-mardhanl

2

)

en de andere (waarvan de linker licliaamshelft duidelijk

de kenteekenen draagt van een vrouwelijk persoon) een

vierarmige Ardbanarl s
), welke in de voorbanden een

(afgebroken) knots en een lotusknoj) draagt (zie foto 4).

Opmerkelijk is wel, dat bij al deze portretbeelden de achter-

lianden, de bovennatuurlijke, de yotfr/i-banden, vrij wel zonder

uitzondering in de z.g. fr/r_/a«i-houdiiig (d.i. met uitgestoken

wijsvinger) vvorden afgebeeld. Boven dezen wijsvinger wordt

het goddelijke attribuut op niet na te volgen wijze in evenwiclit

gehonden. Klaarblijkelijk hebben de beeldhouwers daarmede

een slechts voor goddelijke wezens uitvoerbare bandeling

willen weergeven, hetzeltde dat bij de Indiscbe godenbeelden

wordt bereikt door toepassing van de z.g. tripatiika-hasta J

)

(d.i. de handliouding, waarbij het attribuut tussehen de

uitgestrekte wijs- en middelviugers wordt gedragen).

De attributen in de (jodenlunuleu bepalen dan ook in den

regel den naam van bet goddelijke voorbeeld. In de vour-

handeu, de menschelijke lianden dus, worden de atrributeu

gevoerd, welke de beeldhouwers zelf verkozen te geven en

dat zij u meestentijds de reeds genoemde lotus, of wel een

rozekrans *).

1) Nos. 104 en 147 van moergenoemden Catalogus.

-) Di' overige atlnbnteii zij n reditu: pijl, kort zwaard en roze-

krans en links: hoog, bel en troni. Het beeld is gedateerd 1313 eaku
(zie den Catalogus Mo. 147, waar deze attributen niet vermeld staan).

4) lie slak is en face afgebeeld! Catalogus No 104.
4) Ganguly, South Indian Bronzes, pag. 43
!>) S. II. K. b. 27) De rozekrans (ganitri) is een geliefd attribuut

van ims.
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Hiervan getuigen de talrij ke voorbeelden van vierhandige

Qiwa- en Harihara-portretbeelden (ook met ledigen ^ankha)

welke bet Bataviaasch Museum rijk is, Zonder nitzondering

hebben echter deze portretbeelden (ook de Ciwa- en Durga-

beelden, die anders een jatamakuta dragen) een kinta-makula

als hoofdtooi.

Wat beteekent nu de sink als attribmit?

Het antwoord op deze vraag kan n.k.v. eerst vrorden

gevonden, indien de juiste beteekenis van de bijzondere

benaming van de portret-beelden met bet slakken-attribuut

bekend is.

Gaan wij dus eerst na welke beteekenis door den dicliter

van den Xagarakrtagama aan het woord pratifta (skr.

pratistha) kan zijn toegekend in de samenstelliugen ervan

met een godennaam,

De samenstellingen zijn van tweeerlei soort n.l. met den

normalen godennaam (yi wapratktu, XXXVII, 2 en sugatapra-

tista, XXXI, 2 en 5) en met den versterkten vorm daarvau

(yaiwapratista XLVII, 3 en boddhapratista XLVI, 2).

Het zijn in het bijzonder de laatste woorden, waarvan de

beteekenis in verbaud met de portretbeelden nader zal worden

besehouwd.

In het algemeen kan van beide soort samenstellingen worden

gezegd, dat zij een pratDtha aanduiden, in den zin van:

een ritueel opgenehk plants, iraar lets ts upgesteld of waarin

lets is vervut. In het eerste geval is. een ritueel opgericht

heiligdom
,

een tanpel bedoeld, waarin een godenbeeld zal

worden opgesteld, terwijl men zieh in het andere geval een

ritueel opgericht portretbedd denkt, dat tot reeeptaculum

zal dienen voor de ziel van een overleden eaiwa of boddha.

Zooals reeds terloops is opgemerkt, zijn echter een yaiwa-

pratista en een boddhapratista geen gewone portretbeelden.

Ten eiude te kunnen vaststellen, welk het verschil is

met de andere portretbeelden en op welke wijze dit verschil



508

ieonografisch tot uitdrukking wordt gebracbt — bet moest

iaimers voor alles dtiidelijk tot den geloovigen leek spre-

ken— zullen wij moeten nagaan wat andere bronnen omtrent

liet woord pratistha leeren.

In een vermoedelijk eerst in de 13e eeuw gescbreven

agama, de Siddhantasaravali der ,gekuisehte” (caddha-)

§aiwa-sekte l

) wordt de volgende nitleg aan bet woord gege-

ven: „
pratBrha is bet totstandbrengen van de vereeniging

,van de pitba, bet symbool van (,'akti. met den linga,

„liet symbool van </iwa, in overeenstemming met de eaiwa-

„leerboeken”.

De in dezen tekst met pratistha bestempelde bandeling is

een tantriscb symbolisebe ; dit ,bhage liiigapratisthapana'’ -)

beeft ten doel de tydelijke iilentificatie te bewerkstelligen

met de Alziel, voorspel van de volkomen verlossing J
). De

tantriscdie sebolen, zoowel ciwa'itisebe als baddbistisebe, acb-

ten geen boogste wijding mogelijk zouder deze vleeselielijke

vereeniging met een ingewijde vrouw. Sadhuka en yogiul

bereiken daarmede de boogste gelukzaligheid (mabasukba) en

daardoor de boogste wijsbeid, dus de gelijkbeid met Bliai-

rawa en Bbairawl, nnstieke vormen van (,’iwa en Dewi -),

dan wel van Adibuddba en Bbagavati, van Ardhanarl.

Het Petersburger woordenboek vertaalt bet woord pra-

tistha onder meer door rerblijfplauh, hootje eerrolle plants,

toestand lun runt, van bchai/elijhlwul en noeuit voorbuel-

den, waarin bet nioet worden opgevat als bemel en als let*,

(hit alien in .:tch opneemt.

H ut tMl /~tl * 1 1
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khya-begrip nincnna bezit. Ook hier een rustige plaats

(fantarn sthanam), een veil ifje haven, waartoe bet vaartuig

der leer leidt, de plaats van ousterfeljhheul
,
waar men in

de Alziel wordt bevestigd.

In het Xlle boek van liet Mahilbharata (z g. Moksadhar-

nia) worden berbaaldelijk bij den uitleg, die aau den

toestand van verlossing wordt gegeven, de begrippen nir-

u'iina, Brahman, bet gelakzalig verblijf (pada) van Brahma
en Brahma-nirwana aan elkaar gelijkwaardig geacbt en

afwisselend gebezigd. Een enkele maal wordt de ver-

lossing omscbreven door de bevestiging in het Brahman

(Brahmapratidhii a

), waaruit de zielen niet meer terug-

keeren 2
).

Een andere aanwijzing, dat aan het woord pratistliii in

de Ilindu-Buddhistische geloofsleer inderdaad de beteekenis

wordt toegekend van bcrestiging in eat toestand van onein-

digc rust en zaligheid, vindt men in de benaniing van een

bijzonder soort nirvana dat spociaal hot Mahayana kent.

n.l. het nirwana der bodhisattva’s. Iloewel verlost nit den

kring der wedergeboorten, wensehen doze Groot-medelijden-

den iinmers actief to blijven en zich niet geheel terug

to trekken in het absolute nirwana van den Adibuddha,

noch in dat der pratyeka-buddha’s. Ilet onbevestigde,

1) Adhy.lya 177 vers .70. Zie Doussen en Strauss, Tier philosophische

Textu des Mnhrtblmrntnm ( Leipzig liiOfi) pag 130: ,,Ioh habo in Brah-

man meinen (iruml gefunden” on verder ndhyaya 2G vers 72 van hot

Vie book „l)ieses ist das Feststoheii im Brahman .... wer es erlangt

. . . crreicht zur Zoit des Kudos Brahma-nirwhnam" on van hetzelfde

book ndhyaya 20, vors 24 ...... and zu Brahman geworden erlangt or

das Rrnhmnn-nirwnnam”.

2) Xlle hook, ndhyaya 195 vers. 3. In donzolfden zin van heirs-

/if/ in a, vnxfhi/ijniu rnor de uutcujhiid wordt hot woord pratisthh ook

gebe/igd in een insoriptie van Kamboja van 991 eaka (C'oedos, Ktudes

eambodgiennes. XI. B. E. F. E. 0. Xlll), welke ver«ehillende giften aan

oenige porsonon beschrijft en dezo als hot ware vastlogt bij wijze van

eigondomsaeto. Do besohrijving eindigt: Pit is do prati-tha van doze

gnven. Voorts volgt do gowone vlook voor dogonon. die zioli niet aan
die prati'th.i zondon hondon.

Tiidsehr. v. Tnd. T.-, L.- en Yk., deol LY1II, afl. G. 0
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rustelooze nirwana nu, dat bun deel is, heet bet aprati>-

Oiitaniricana *)

De aangebaalde voorbeelden mogen voldoende worden

geacbt orn aan te toonen, dat aan bet woord prcitUki de

beteekenis meet worden toegekend van de berestiging voor

eeuwig ran de caiwa- of de banddhaziel in de plaats,

waar behageljke rust heerschf, tcaar liet Jioogste gelid; wordt

genoten door de bevrijding uit den krrng der wedergeboorten,

in de plaats, welke bij hindu’s en buddhisteu met de al of

niet persoonlijke Alziel wordt geidentificeerd. Tengevolge

van deze bevestiging nu wordt de bbakta-ziel daarmede

identiek of twee-een en aid us ook gelijk aan de pratistba

zelf.

Een caiwa- of een hnddhnpratUia is dus een symbolische

voorstelling ran den aljeheel rerlosten caiwa- of bauddha-

bhakta en terms ran de Alziel, run de pratUdin zelf.

Feitelijk is elk godenbeeld de pratbtha van de afgebeelde

godheid en wel op grond van de ritueele bandeling (pratisthii-

ceremonie)

2

)
welke de wijding van liet beeld tengevolge

beeft Daarbij wordt bet hollo beeld — of wel een speeiaal

daartoe in bet beeld aangebraehte holte — o.m. gevuld met

metalen plaatjes of papii-rstrooken, besebreven met beilige

1) I)e In Valle.' Poulin. Notes llouddhinues I. Museon XV (1014)

en Suzuki, Outlines of Mahay.ina-buddhism, London 1007, png. 345.

Verinoeduljjk worden in liet hjizonder do diio boogste tan do ticn

bodhisatnva-bhi. nit's ledoold, in welke laatsto stadia do bodbisattwn

niet tneer ten bate van zieb/elf. doeh uitsluitend alrnii'tiseh nctiof

is. Hot uh^jhite nine.mu loin donr bom eemt beroikt worden, indion

bij 7icb mi berindiging van hot 10.' stadium woor, /.\] bet ook slechts

in sehijn (in con ninniiiiak.iy a), geincarncerd /al bobboii.

4) Rao, v ol. 1. png. 1 >. \ gl. ook do moor vollodige uitdrukking
jn .'"utpruLy./nt in bet (..irada-tilnkii Tantra (Luing, Journal American
Oiiontal Society dl. do. le lid ft pag. T.'i) welke do beteekenis lieeft

van „the putting of hb- (prana — ndem = /i.d) into the idols ’ en in bet
Malutnirw.ina Tuntram vert. M. X. Dutt, Caletitta lbni)i pag. SS waarbjj
vertaler nanteekent. dat bet f.-it, dat bet beeld eerst beibg is na bet
voltrokkrm der eer, monie, b..wi |s t ..that they do not worship tlm imago
but the* "pint iu«U\ filing ir"
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teekens of met bezwerings-formulieren ‘) (mantra’s of dba-

rani’s), waarmede de godheid wordt aangevoepen m. a. w. door

het voorlezen waarvan de godheid wordt belicliaamd. Deze

mantra's worden daarom zelve ook pratistba’s genoemd 2
).

Door bet insluiten dezer pratistha’s in bet beeld wordt de

godbeid daarin gefixeerd en bet beeld zelf, dat de symboliscbe

gedaante bezit van den god, de bekuizing, de pratistba

van dien god.

Op geheel analoge wijze is bij de caiwa- en boddbapratista’s,

waar bet beeld de symboliscbe gedaante van den boogsten

god (de paramatman) bezit, de eaiwa of de bauddba tengevolge

van de verlossing in dien boogsten god bevestigd en deze

(c.q. bet beeld) dus de pratistlia van den yaiwa of den

bauddba.

De in deze beeldeu kuizende geesten waren natuurlijk

nog veel maebtiger dan die, welke in de gewone wimba’s

verbleven, want zij bezaten een macbt, welke die der boogste

goddelijkbeid evenaarde.

Welk verband bestaat er nu tusscben de beveslii>in<z

van een verloste individueele ziel in de Alziel en bet symbool

van de sink in de schelp, betwelk bij de yaiwapratista

van Simping als goden-attribnuit wordt aangetroifen V

Onderzoeken wij daartoe, wat door de versebillende beils-

leeren omtreut deze verlossing wordt verkondigd.

1) Griinwedel, Mythologio ties Buddhismus, Leipzig 1900, png. 110.

,,L)er Dharmaknya ist es, weloher das Bild oilier Gottheit bolebt, rvonn

(lurch eine fcierliohe Cereuionie die Bronze mit iliron Eingeweiden

(Ilollen mit Dlmrani's u.s.w.) gofiillt ist”.

2) Atkinson, Notes on the history of religion in the Himalaya,

Calcutta 1S83, pag. 1S5 180. Bij de „niatr-puja” worden door den geloo-

vigo op een met rijstemeid sehoongeveegde plank 10 (schematische)

tiguren, die de Matr’s voor moeten stidlen, aangegeven, welke lnj door

hot uitspreken van ..certain verses known as the pratiytha” vergod-

delijkt en dan aanbidt. Ygl. ook Y an Eerde, Tjandi en Meru, Rijdragen

T. Ij. en Y. dl. Go, 1011. Be nietaalplaat.jes nnarin do mvstieke teekens

zijn gegrift en aldus de ..beliehaming der goden" vorinen, ..golden voor

de eigenlijke vcrblijfplaats der goden”.
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In de oudere tkeosofieen (Wedanta, Saiikkya) wordt, zooals

bekend, de empirische ziel (jlwa) gedacht te bestaan uit de

absolute — als zoodanig niet vrij denkbare — ziel (atman of

purusa) omkuld door een meervoudig „fijn” lichaam (suksma-

(jarlra) dat weer omsloten is door een
,
grove” omhulling

(sthrda9arlra). Deze laatste omhulling wordt bij den dood af-

gelegd; de ziel verlaat met het suksma-licbaam liet aardsche

omhulsel en verwijlt, al naar de , karma-lading” van bet eerste

korter of langer tijd in hel of in kernel, gehuld in een nieuw

lickaam (bhutasaraearlra), dat ket stkulaearlra in die regioneu

vervangt. Na afloop van dezen toegemeten tijd zoekt ket

suksmalichaam zieh weer een grover lickaam en incarneert

zick, om weer denzelfden kringloop te volgen.

Zoolang de tijne omhnllingen ‘) niet volledig verbroken

worden, waardoor de absolute ziel geheel vrij komt, kan

deze zick niet uit den sanisara losmaken. Nu worden er

wel is waar versckillende lagere graden van verlossing 2
)

geleerd en wel naarmate de ziel van een of nieerdere dezer

kofa’s wordt bevrijd, dock dit zijn alle onvolkomen ver-

lossingen, welke den aparanniktn :i

)
nog steeds wedergeboren

kunnen doen worden.

Wordt echter tengevolge van ket erlangen der koogste

wijskeid eindelijk de algekeele verlossing uit de kooa’s van

ket suksmararlra bereikt, dan behoeft editor de ,naakte”

ziel van den paramulita, die innners niet alleen kan staan

wederom een omhulling, dock dit niaal wordt deze door

de Alziel, de Paramatman zelf gevormd.

Deze Paramatman nu. of liij voor den wediintin Brahman
keet of voor den saiikhyin de verzameling der Purnsa’s

wordt als hoogste Buddki. als verzameling van al ket

blade eanra’s vormen, worden1) Al doze omhullingon, die

koea’s genoemd.

2) Uiimakrytinnnndn, The Universe and Man. Madras, png 14 l>143.
3) In de mtdrukkingen para- en aparnmukta is para bljjkl.aar een

afkorting van pa..,,,.,,, daar .-amen-tellmgen ,„,. r on . „
voortd. ut'w is-eleiid aebr.nU iu„de„
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intellect, Hiranyagarbha *), de Gulden Schoot 2
), de gouden

Kura

3

)
geheeten eu vormt de hoogst denkbare omhulling.

En deze pratistha, dit gelukzalige oord van bevrijding

wordt zeer logisch gesymboliseerd door het hemelsymbool

bij uitnemendheid, den raiikha. Niets lag meer voor de hand

dan het beeld ook over de verloste ziel uit te strekken,

die zich in de pratistha even behagelijk voelt als een

slak in haar eigen slakkenhuis.

Blijkens de reeds beschreven portretten, welke de schelp

met duidelijk zichtbare slak als goden-attribruut voeren,

heeft genoemd symbool den javaanscheu beeldhouwers iuder-

daad voor den geest gestaan. Iustede van den yankha, is de

* aardsche slak afgebeeld in haar eigen schelp, die gelijkwaardig

is gemaakt aan den hemelschen yankha door er een stralen-

glorie om aan te breugen. En om het symbool geheel volledig

te maken, treedt de slak zelf onbevreesd uit de schelp

naar voren, de ziel is immers verlost, zij is brahmarupata

geworden, brahma-gelijk en buiten het Brahman bestaat

niets meer, dat haar zou kunnen deren ]
).

Zijn nu de t^aiwapratGta’s reeds door andere afwijkingen

van de normale godeu-uitbeelding gekenmerkt als portret-

1) Mahabhnrata, Xlle hook, adhy.tya 301 vers IS (vert. Deussen en

Strauss).

‘J) Malmlili.irata, Vie book, udhyuya 38 vers 4 (vert Deussen en

Strauss) ,,lVas aueli iiuuier in alien Muttcrsehdssen entstehen miige,

fur sie title ist der Mutterschoss das grosse Brahman....”

3) Vgl. Binor, Notes d’ Epigraphie No. XX111, 13. K. F. E. O. IV.

In den tekst van den beschreven steen van 1085 ('aka wordt mede-

gedeeld, dat een der vorsten van Cainpa aan het lihga-portretbceld

win een zij net voorvaderen een gouden koea schonk „dragende

do 5 Veda's" en dat de lingagod ,,u;vara par nature” Hiranyagarbha

nerd ,,(le dieti) a l’uclat redoutable par qui lea regions du eiel ont

ute eternities”.

4) Oltramare, I/histoire des idees tbeosophiques I pag. 108. Vgl.

ook hot overoenkomstig denkboeld bij de mantrahuddhisteu bij Speyer,

Ein alt-javaniseher mahayunistischer Kuteeliismus, Z. D. M. G. 1913 pag.

359, ivaar tegen den (levend-) lerloste wordt gezegd: ,,So freut eucb,

unangreifbar und tadellos wio ibr seid, sicher vor jeder Gefalir”.
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beeld, eer»t door de algeheele icjzigimj van den rai/kha,

dien bij Harihara-beelden de Hari-helft als attribruut dient

te houden, in een &luk met daarbij passendt schelp, wordt

volledig aangeduid, dat in bet beeld de boogste vorm van

de Alziel tnoet worden vereerd als de pratistba van den

verlosten yaiwa.

Deze boogste vorm van portretbeelden werd alleen toege-

laten voor paraniukta s die de sayujya-verlossing x
)
badden

bereikt, terwijl de wimba’s als portretteu bestemd bleven

voor de aparconuktu’s, die sleebts hoogstens de stirupya

trap '’) der verlossing erlaugden.

Besc-houwen wij thans bet verlossingsuiecliaiiisuie der keils-

leer van de siddhunta-yaiwa’s en van de mantrabuddhisten.

Deze leeren dat er uiet d:n (het Brahman der wedautins)

noeb twee (purusa en prakrti der samkhyins) dock drie

oneindige, onafhankelijk bestaande grootlieden zijn t. w.

Faya (die de rol vervult van bet prakrti, ecbter niet aetief

is), Payu (de ziel, die niet een geemaneerd deel vormt van

den Heer) en Pati, de Heer zelf. De laatste is niet bet

abstracte (anlywara-) Brabiuan, dock bet Brahman of Bhu-
tatatbata, dat met een persoonlijkeu wil begaafd is en dat

door de siddhimta's genaamd wordt Paratnayiwa of Ardba-

nrirl en door de mautrabuddbisten van Java (^iwa-) Buddha.

Deze aetief ingrijpende genadige Heer stelt de geloovige

menschheid in staat om nog in de tegmnvoordige inearnatie

voorgoed gekeel of gedeeltelijk bevrijd te worden van den
drievoudigen Faya, de banden, die aan bet aardsebe biuden 3

).

1) lb.makrs.mnan.la, Universe and Man, pag. 14a „.Savujya or
Kaivalva emerges the peiteclu.l soul in divinity, even the least" sepa-
ration between the two being ini possible”.

2) Dezelfde S.irnpya tills the mind of the perfected one with Bo
n.ueli love for hit ..Beloved” (I.uara) that lie sees, hears, feels desires
and thinks upon none but Him: so much that his appearance becomes
traribtormea into that of hU BuIo\u4’\

3) Vgl. a 24 der S. 11 K. „gi) zult stellig de verlossing (kamoksan)
... I we tegemvoordige men-chw ordtng (ri janmauta mangke) verknjgen”.
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Na de volledige verlossing gaat de ziel een zoodanige

verbinding met de Alziel aaa, dat, hoewel zij zelfstandig

blijft, de verbinding toek zoo innig is, dat zij een gekeel

vomit met den Heer. Dit wordt de aclicaita-staat van de

verloste ziel genoemd en de kennis die daartoe leidt, noemt

de Sang Hvang Kamakayanikan ciclicaya-jitana.

Hebben nu deze secten aan kimne portretbeelden ook

een dergelijk symbool gekezigd om duidelijk te maken, dat

door den bkakta ket koogste leveusdoel werd bereikt?

Beschonwen wij eerst de ^-aiwapratista’s der Siddkantins.

Volgens kuuue keilsleer verkeert de ziel steeds in een

adwaita-toestand n.l. of met den Pitt;a en dat is zoolang zij

aardsck is, of met den Pati d. i. na de verlossing, dus als

paramukta. Om nu van den eersten adwaita-staat op te

klimmen tot den tweeden, moet men zicb eerst van de

materie hebben vrijgemaakt. Aangezieu echter de ziel uooit

geheel alleen kan staau, moet zij in de overgangsperiode

ook iets liebbeu om zick aan vast te klemmen en dat is

de (,‘akti van (,'iwa.

De Heer openbaart zick nooit reclitstreeks, maar doet

daartoe zijn (,'akti uittredeu en aan de mensekheid manil’es-

teeren. Zij omkult de naar verlossing kakende ziel met

Hare wijskeid en belt haar daarmede geleidelijk tot Ziehzelve

op, totdat de ziel ten slotte, in kennis Haar evenarend,

gekeel in Haar opgaat, door Haar wordt omlmld.

De ziel van den leveml verloste, den jnvaumukta, is dan

tot de ailwaita-verbinding met (,'akti geraakt, met Haar.

die feitelijk een is met (,’iwa, immers Ardhauarl

Adwaita met Ciwa zelf (dus om ket zoo eens uit te druk-

ken, zonder den eakti-sekakel) wordt de ziel eerst uadat zij

van alle para’s (aardseke kanden) is kevrijd d. i. na den

dood van den jlwaumukta, wauneer ook ket restant karma

is uitgeleefd.

Hoewel (,’akti niet als eiuddoel van ket streven van den

geloovige moet worden kesekouwd, vervult zij toek een zeer



gewiebtige taak bij de verlossing. In bare gedaante van

jmna-rakti d.i. die gedaante, die door bet bijbreugeu van

de kemiis der adwaita-verhoudingen den eer.-ten stoot tot

bet verlangen naar verlossing geeft— wordt zij in de mystiek

der siddhanta’s ook pratpOvi-cdliti gebeeten, de yakti

dus die hare bemiddeling verleent tot bet erlangen van de

pratistba.

Dit laatste nu kan op versc-hillende wijzeu worden geiu-

terpreteerd, zij bet, dat aan (j'akti de rol wordt toebedeeld

van de Hoeder-Alziel, die bet kind (de iudividueele ziel) in

haar scboot ontvangt, zij bet, dat aan de vleescbelijke veree-

uiging wordt gedacbt met Cakti (als de yogini).

Ook bier is bet symbool van den gankba, de symboliscbe

concha veneris, die de liiiga-ziel onisluit, welke door de

bewegelijke en gehoorude (en daardoor uiaunelijk gedaebte)

slak wordt voorgesteld, op zijn plants 2
).

Bovendien wordt door dit symbool zeer mooi de adwaita-

toestand d. w. z. de toestand van ongescbeiden onderseheiden

zijn, als bij slak en scbelp bet geval is, tot uitdrukking

gebracbt.

1) Uao, Vol. 11 png. 36:1

2) Men vergelijke /ink de in de oud-luiddliisiiselie verlossingHlor-

mule gcnoemde veiveniging van niani
( wajra linga) en padma

(=-- garblia --=• yoni): Oin niani [ladnie hum! hot juweel lieel't zi|ii pru-

totlia bereikt, de indi vulueele ziel de Alziel!

Men vergelijke voorts den term \oorden w-rlo-iten tautrist: „vajrabja-

saiuyognh’’ (samengesteld u'lt vajra en abja .. bliaga. Do la Yallee

I’oussin, Bouddlii-me, Ktrnks [iag. 112). Op dit geiiefkoosde vorgelj-

kingstlieina is reeds inner de aandaelit gevestigd.

Zuo zegt Sylvain Levi in J.e >’epul (deel I, 1’aris l'.inb, pag. 3,30):

,, humour dn in ot 1 amour sevuel parlent volontiers la m/nie langue
,,et laissent parfois 1‘ esprit embarrass/ de les distinguer’’. Ook Speyer
ill Zijn Indisebe Tlioosuphie (henien, lOlu) png. 253 gebruikt eon
dergeljjk beeld: „In den slaap

( nls de sci.-l vnjuit kan garni) is

de purinn (de iudividueele /iel) door den xvijzen Atman (de Alziel)
omsloten op de «j|/e, uuarup men door een geiiefde vrouw wordt
ouwrengeld ,-n m die,, zaligen toestand .nets dan genot smaakt. bevrijd
vun allc lued
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Evenals nu vau liet Brahman in de gedaante van Hari-

hara de Hari-helft de ziel omsluit, zoo geschiedt dit bij de

Ardkanarl-voorstelling ervan door (’akti, de vrouwelijke helft

van liet beeld. By deze yaiwapratiAa’s wordt de adwaita-

staat dan ook evenals bij de Ilarihara-portretbeelden, uit-

gedrukt door aan de betrokkeu godenhelft de slak, gevat

ill een stralend slakkenhuis, als attribuut in de godenhand

te geven (zie foto 4).

Er is eckter vermoedelijk nog een ander, een meer eigen

pratistlia-symbool bij de siddkauta’s in zwaug geweest, een

symbool, dat eveneens als afwijkend attribuut aan (jakti-

(voor vrouwelijke bkakta’s) eu Ardhauarl-portretbeelden in

een der godenhauden werd gegeven en dat is bet Boek
,
de

heilige Schrift.

Dit Boek, dat als verzameling van de door den Heer

zelf geopeubaarde agama’s door de siddkanta’s wordt gesteld

boveu de Weda’s, die van Brahma’s lippeu zijn gevloeid,

is de mystieke Mantra-gedaante van Paramayiwa zelf of

van Cakti.

Het bevat immers de mantra’s, die de hoogste wijsheid

eu aldus den Heer zelf belielmmen; als verzameling van

deze pratistka’s ') is het de symbolische beliehaming van

de Oneindige Pratistha, waarmede de individueele ziel de

adwaita-verbinding aangaat.

Indien nu het Boek als pratistlia-symbool is gebezigd,

wordt daarmede vermoedelijk in het bijzouder de nadruk

gevestigd op de omstandigheid, dat de uitgebeelde para-

mukta aan zijn uitnemeude keunis vau het (jiwa-jfiaua zijn

verlossiug te danken heeft gehad.

Ook portretbeelden van de laatst bedoelde soort zijn op

Java aangetroffeu; daarvan zij hier een tweetal besehreven.

Het eerste (foto 5) is een Oaiwa-pratiHa in den vorm

van Punrati 2
)
met (gedeeltelijk afgebroken) kinla-nutkula

1) Vgl. uoot pug. Oil.

2) Foto 497n der Oudheidk. Commissie; Catidogus No. 120.
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op bet hoofd, staaude op den Nandi eu in de godenhandeu

recbts een trioula en links bet boek op eeu lotus, terwijl iu

de voor bet licbaaui vereenigde nienscheiibanden wederoru

een lotusknop wordt gebouden.

flier treedt duidelijk de afwijking aan bet lic-bt van bet

boekattribuat
,

dat in normale gevallen door Sarasvatf,

de wedantistiscbe wijsbeidsgodiu, in een der acbterbanden

wordt gebouden. Zij =taat echter op een witten lotus, terwijl

bij bet ouderwerpelijke beeld door bet mindiw ahana en de

bijtiguren !
)

duidelijk Ciwa’s eakti Parwatt wordt gekarak-

teriseerd.

Het tweede portretbeeld lieeft de gedaaute van Anlhanarl

eveneens met een kirita-makuta en met gekeel dezelfde

attributen in goden- en menseheuhauden als de juist be-

scbreven Piirvrati.

Een derde I’aiwapratista, die tot deze groep moet worden

gerekeud, is bet op plaat 74 der Singosari-mouografie 8
)

afgebeelde ,onbekende beeld met de bissehopsmuts’’.

Het is eeu portretbeeld in de gedaaute van de boogste

(mystieke) murti van t'akti, met de voorbanden in een mudrft

voor bet liebaam vereenigd en in de acbterbanden recbts

1) lteehts f.iamrn, ilie de kraclit sclienkt ora de liindeniissen te

OYt-rwinnen, Wilke der streyrtele /iel in den weg worden golegd en

links een inystieke vorm van Knm.ira of Mkanda, den relienker van

\olmaaktlieid door kenni-i (ciddln), met \aamlel, symbool van ba\ u

(door de beheersehing waarvan limn bet nirb.ma deelachtig wordt

vergeljjk a 47 en b on S. H. K ) mi burner, symboul inn vernietiging

(van de aard-clie bandmi). Wellieht is le t hoofdbeeld juister te

deterinineeron tila een vredige <jo<liiantn , an San abliiitadainani (de

lioog'ti; \orm van do aeht mjstieke tjakti’', die alle /bdrhandelingeii

bebeersebt) met ile /onmi van de beele aielere op haar in rang \ol-

yerele. mystieke vormeii: l!alu\ ikaram, die de kraclitgevende mwiU
tot v\ ezeii lieel't (vertegmiwoordigd ,loor (ritine.i) en ]talaj>i aimitliani,

die de vermelende -nil tot tuttwa lieeft (vertegeiiwooi died door Skauda,
een vorm van den /oiim-godj. Men vergdiike o m llao, vol. I png.

4oO.

2) Koto Utfib der Oudlieidkuielige CmnmisMe.
H) Braudes, Tjandi Sin.gosari, ilatavia 100!».
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(op de origineele foto zeer duidelijke overblijfselen van) liet

boek en links den eaiikha (?)
i).

Welliclit naag bierin (mede in verbtmd met de vindplaats)

gezien worden bet portretbeeld van de macbtige Bbre Kaliu-

ripau, met aan weerszijden baar ecbgenoot, vorst van

Singosari, en haor nog niet regeerenden zoon Havam Wuruk.

Resumeerende is dus de iconografisdie omscbrijving van

een ijaiwapratista: een portretbeeld als Harilutra of Ardlia-

ntirl (voor vrouwelijke bhakta’s Parwatl of Durga) met een

schelp met slab, dan icel een boek als iifirijkencl attribuut

in een der cjodenlianden.

Op groud van welke iconografisebe kenteekenen inoet

nu een mantrabuddhistiscb portretbeeld als boddkaprathla

worden aangeuierkt?

In de beilsleer van dozen godsdienst, welke altbans op

Java zeer veel met de zoo juist bescbreven verlossingsleer der

Siddbantagaiwa’s gemeeu beeft, wordt, voor zoover bekeud,

de rol van Paramayiwa al naar de versebillende sekten,

vervuld door deu dbarruakfiya van den docetistiscb vergod-

delijkten Cakyamuni, van llabaksobbya of van Mabawai-

1) Zeer intcressnnt zijn (to \ier godentiguren welke mede op bet

aehterstuk /ijn uitgebeeld; deze versterken bet venuoedeu dtit wjj

bier met een portretbeeld to (loon liebben waarin bet pratKth.i'ideo

door bet buck wordt uitgedrukt. Beliahe toeli de reed.' bij bet te voren

bescbreven ouiwa-priitista (noot 1 pag. 51S) vermelde, bjjfiguren Ganeoa

en Skanda zijn bier n. 1. boveinlien nog C'iwa. als Guru, de inwijder

in de JIantraleer en (,'iwa, als Blnlii'iitca
,

afgebeeld, welke laatste

volgens bet (iwa-punina (\gl. Kao II png. 1T*>) sleebts voor de

ingewijden de purna-rupa, de volledig geopenbaarde gedaante van rhvit

is. Zelfs is bij in liet byzonder in do Vatuka-gedaante \an Bliairawa

nitgebeeld, dat is de op den jakbals lijdende, als Varna strikkende,

door middel van den in sebijn sclirikwekkenden dood verlossende,

t'iwannirti.

Door de afbeelding der genoemde godenbeeldeu uni bet met bet

boek toegeruste portretbeeld been, wordt n.b.v. nog nicer de aandueln

gevestigd op de oiiiSiandiglieid. dat de ovcrledeu torstin volledig in

de mantraleer was inyewyd en aan bare uitneinende kennis van do

esoterische leeiotellingen bare verlossing daukte.
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rocana J
), bet in de esoterisehe leer met een stem en een

persoonlijken wil begaafde Bhutatathata -).

De plaats van de boogste mfirti van (^’akti (Para-eakti)

wordt door Prajuaparamita (Tara, Bhagavatl) ingenomeu.

Evenals een van ^’akti's gedaanten Mantra is, zoo is ook

Zij belichaamd in den Dbarma, in bet Boek (prajnaparamita),

dat de wijsheid bevat om aan „gene zijde” te komen.

De genoemde overeenkomst tusseben den Adibuddha der

mantrabnddbisten en Parama-riwa der siddhautins, welke

uiteraard slecbts duidelijk kan worden aangetoond in hunne

gemanifesteerde gedaanten, is zoo ver strekkend, dat bet

bevreemdt, dat niet reeds eerder op huu onderlinge gelijk-

waardigbeid (welke geleid beeft tot betitelen van den

Oppergod met den dubbel-naam van (,'iwabuddba) de aan-

dacbt is gevestigd
;
deze figuur bad dan welliebt reeds veel

van zijn geheimzinnigheid verloren.

Evenals in bet buddhisme voor de bodbisattwa’s de

sambbogakava de openbaringsvorm is van den onbevat-

telijken, aan bet Niet gelijken, dharmakava, zoo is voor

de verloste siddhanta’s de sakalu-nDkala-gedaante van (,'iwa s
)

de manifestatie (de prapanca) van den niskala-vorm van

den Eigensebapslooze, den Nirguna.

Deze manifestatie is een groep van acbt goibm t.w. Sada-

(,'iwa met bet uit liem afgesplitste vijftal Qiwasada, Dana, Brah-

ma, Ifwara en lea, voorts Mahefwara en f'uddhuwid y;i, welke

laatste weer bet drietal Kudra, Wisnu, Brahma voortbrengt.

1) Ygl. S. II. K. b 14, waar de Adibuddha I’aramaeiwa, Alahabud-
dim on Puniinaounya wordt ^eiioeind.

2) Fujisbima, Bouddhisnie japonnais, Farm l.SSf>, hot hoofibtuk <lnt

de leer bespreekt van de Shingon- of Muntrn-buddbijitihrbo Secte en
i\e merkwaardige inscriptie van Bat. Cum (Kamboja) van de 9e eenvv
eaka (Coedbs, Journal Asiatique Sept. Oet. 1908). „()ue le Huddba voub
donne le Bodbi, lui par qui a on- enbeignee la doctrine excellent!-

niaut l'existenee de 1’ame individuelle et pennettant de s'identilier
avee l’ame universelle (paramittman) qui est eependant contra-dictoire
a cette doctrine”.

3) Rao, Yol. H 361— 367 en 405.



De Adibuddha of de Dharmadhatu is bij de mantrabud-

dkisteu eveneens aclitvoudig geopenbaard en wel vijfvoudig

in den Wajradhatu *), als de vijf Sugata's

2

) en drievoudig

in den Garbliadhiltu J

)
als Ratnatraya 2

) d.w.z. alsdeJina’s

Buddba, Loke^wara en Wajrapani. De laatste drievuldigkeid

is (evenals Sadiieiwa, Maliejwara en (j'uddliawidya) boven het

eerst genoemde vijftal gesteld, terwijl Brahma, t^'iwa en Wisnu

wederom als godengroep van lagere orde worden beschonwd.

Nu wordt in meerdere Javaansch-bnddbistische geschriften

de onderlinge geliikheid der genoemde drie- en vijftallen

nadrukkelijk uitgesproken.

Volgens de Arjuna Wijaya s
) worden Wairocana, Akso-

bhya, Amitublia, Katnasambhawa en Amoghasiddhi respec-

tievelijk gelijkgesteld aan bet (eenigszins anders benoemde)

vijftal (j'iwasada, Rudra, Dhatrdewa, Dewamahu en Harimurti;

in den Sutasoma 4
), worden zij gelijk geaclit aan Ciwarii ja-

dewa, lewara, Bhatara Dbatr, Mabamara en Wisnu, terwijl

zij in de Sang Hyang Kainahayanikan 2
)
via de pancaksara-

verlossing-formules worden vergeleken met (jankara, Iywara,

Brahma, Mahiidewa en Wisnu.

Door middel van de drie-syllabenformule wordt in het

laatst genoemde gesehrift bovendien de gelijkheid betoogd

van de siddhantistische en de buddliistische drietallen; ook

in den Sutasoma wordt medegedeeld dat de hoogste Jina, die

zich in Buddha, Lokeewara en Wajrapani openbaart, als

behoeder van het liehaam der Wet, geen andere is dan

Brahma— Wisnu — lywara 5
).

1) Ygl. noot 2 pag 520 en de buddliistische inseriptie van An Thai

(Campa) in de Etudes Indoehinoi^es van Hulier, 1!. I
1'. E. E 0. dl. XI.

Daarin worden de drie dhatu’s met een kleine variatie genoemd

Cuknidhldu, zieh splitsemle in Padwadlulu on Wajmdlnitu.

2) S. II. K. Ygl. B. A. 22. Aanteekening 31 pag. 171.

3) Ygl. Zangen 26 en 27.

4) Ygl. Kern K . A . \Y . I .. 3de 11. dl. Y. 1SSS.

5) Ten onreelite ii liier weer liet ortliodoxo hoogstedrietal genoemd ;

hot ware jui-der geweeht. de n ergelij king te tie I Ten met Sadaeiwa,
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Niets lag dan ook meer voor de hand dan om aan de ver-

tegenwoordigers van de beide achttallen (de asteewarah) n.l.

Sadaeiwa en den Buddha, voor bet verlossingswerk — d.i.

vol"ens de Sang Hyang Kamahayanikan bet doen bereiken

van bet geluk der acht Heeren of bet astec-waryasnkba J
)

gelijke waarde toe te kennen en den steik siddhantistisch

getinten Opperbuddba: Ciiralvddha te noemen.

Dit vindt men overigens in de voor de onderlinge gelijk-

stelling der aebttalien aangebaalde passage uit de Sang

Hyang Kamabavanikan ten duidelijkste uitgedrukt. Eerst

wordt n. 1. de gelijkwaardigkeid aangetoond van „(Adi)

buddha lawan (parama) eiwa” en na gebjkstelling onderling

van de dit Oppenvezen samenstellende vijf- en drietallen,

volgt als sloteonelusie: „sira ta Qiwabuddha”, zij (gezamen-

lijk zijn) Ciwabuddha!

In de legende van Knnjarakarna •) zegt Wairocana, d.it

alleeu die lieden de verlossiug deelacbtig kunnen worden,

die noch nitsluitend buddhist, noch zniver piwaiet zijn. De

uitverkorenen zullen dus wel eaiwasaugata’s of yiwabuddhis-

ten moeten zijn. dat zijn degenen die in de eenlieid van Qiwa

en Buddha, beliehaamd in den fji wabuddha, gelooven 3
).

Ook in de Arjuna wijaya vrordt in de reeds aangehaalde

zangen van den vorst gezegd, dat er, na bet opzeggen door

hem, van de formule der gelijkheid van bovengenoemde

eivva’itische en buddbistiscdie vijf fallen, „geen verscbil meer

bestaat tusscben hem en den hoogsten Buddha, die in waar-

beid eon is met (,'iwa”, en dat bij daardoor veriest is en

den adwaita-staat beeft bereikt (.lepas, adwitiya’’).

.Maheewnra en l uddhawidyu, tenzij hot nerste drietnl zit'li in don loop

tier tijden weer op lieefr kunnen workon tot den rang van hon^sto

trits.

1) Ystl. a 45.

2) Vijl. Korn K. A. W. I, N It. I1J dl 3 lflOl.

'•) ..VVij z;)ii i.nvn, np /pn Muddlm" (pd ,mk Sutu-nrnn: ...linufvii

lawan yiwatatwa tunggal"
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De adwaita-vevbinding nn met dezen Qiwabuddba '), welke

deu geloovige voorgoed uit deu kring der wedergeboorten

verlost, bet erlangen van den ^'iwabnddhaloka 2
), van de

pratistiiu, van de Cuuvata. waar beliagelijkheid heerselit s
),

is bet einddoel van het bewuste leven van elken javaanseben

mantrabuddbist of c
(
-ai wasaugata.

Hoe werd dit im aan de boddhapratista’s tot uitdrukking

gebracbt ?

Voordat hierop een antwoord wordt gegeveu, zullen wij

nagaan, op welke wijze de mantrabuddbistiscbe Ifeer dev

Verlossing wordt afgebeeld en of aan die afbeeldiug uiet

1) vgl nont 2 png. 520: bier Malmwairocana genoemd.

*2) Dat doze f'iwabuddhaloka niet anilers is dan de Ciwabuddba

zelf, de prutbthii nier anders dan do Alzhd, mogen o. in, de volgonde

teksten aantounen. Tenvijl zang 43 str. a van den Xagarakrtagnmn

van Ivoning Krtnmigara zegt dat hi) is ,.mokteng Ciwa-buddbaloka"

(verlost in bet verblijf van den Oppergod, in de liiranvagarblif), meldt

de tekst van den besohreven steen van 1273 oaka van Singosari

(Kern, Ivon. Inst. T. I. en V. 1903 06) dat dezelfde vorst „lumah ri

oiwabuddha" (d i. weerkeerde in den lieor zelf). In de inseriptie van

Ta Prolitu (Ivamboja) van ruim anderbalve eernv vroeger (Coedes

B. K. 1’. E. 0. VI) wordt die trouwens uitdrukkeljjk gezegd: ,,Buddha

est lo domaine (goeara — weide) de ceux (jui partieipent aux corps

des Jina’s et des fils des Jinn’s!" In de Parainahnmsa Ipauoad (noot

1 pag. 203 Oltramare, Ideas theosopbiques.) wordt van den Allerhoogste

gezegd: ,,Cet Kero sans second, qui est toute fdlicite, toute connais-

sanee, je suis Lui, il tst won snim'iiic

Tvpiscli in dit opzielit zijn ook de postliume namen van de vergod-

delijkte vorsten van Cuiupa on Ivamboja, die zieh den naam van don

loka of pada van do boogste godlioid toebedeelden, bijv. Paramabud-

dlialoka (Indrawarman II van Campa, 9e eeuw) Paramabralimaloka

(Rudrawarman 1Y van CampH lie eeuw) Parama^iwapada (Jayawarman

IV van Ivamboja [to eeuw) Paranianirwanapada (Suryawarman 1 van

Ivamboja, l()e eeuw) PnramanKkalapada (I)haranindrawarman I van

Ivamboja lie eeuw) enz.

Dozen zelfden vorsten werd reeds bij bun leven goddelijke eer be-

wezen onder de namen van goilen, welke luinne eigon namen waren,

waarin -warman was verandenl in warmadewa of -warmeowara.

Is hot niet mogelijk dat ook lvrt.nnagnra inderdaad reeds godurende

zijn leven nls i 'iwabuddlin werd vereerd, zooals de Pararaion moidt'r

3) Vgl. b. 33 S. IT. K. I.iiak kaliidepnya ring (j'unyatu
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liet pratistha-symbool kan worden ontleend voor de portret-

beelden.

Van den Qiwabuddba zy u meerdere bronzen afbeeldingen

op Java gevonden; voor bet meerendeel zijn deze reeds

gepublieeerd in Brandes’ artikel: Een buddhistiscli monniks-

beeld !) Een nader onderzoek moge uitwijzen welk van de

sectariscbe hoofdgoden elk dier beelden voorstelt.

Men vindt hem uitgebeeld, al of niet naast zijn Cakti

gezeten, aan welke laatste steeds de z.g. dkarmacakramndra

wordt toegekend, overeenkomende met haar karakter van

in-de-leer-inwijdende Qakti.

De bandhouding van den Adibnddba zelf beeft een spe-

ciaal punt van onderzoek uitgeniaakt bij Dr. Brandes J

),

die ten slotte, manr ten onrecbte, evenals later Dr. Krom

2

)

meende, dat de banden een wajra omsloten bielden.

Ook bet steenen beeld, waarvan een foto is gepublieeerd

(pi. 1 foto 4) in bet Rapport der Oudheidkundige Com-
missie van 1001 (en waarbij de beer Knebel een juiste,

hoewel ietwat omslachtige, beschrijving der niudra leverde) en

bet Mabawairocana-fidibuddhabeeld der Japanscbe Sbingon-

sekte 5
) vertoonen dezelfde bandhouding.

Beschouwen wij deze niudra eens van naderbij
; wij zien

dan, dat de rechterhand de linker omsluit en in bet bijzon-

der de opstaande linkerwijsvinger door den gelijknamigen

reebter wordt omvat.

1) T. B. O. dl. 48 (1006)

2) Rapp. Ou.Hi. Comm 1012 pag fi;7. I)r. Krom word in zi,n

meening versterkt door lift aantrellVn van dez.di'do mudra l.ij liet

hoofdbeeld der z.g. Xgnndjoek-vondst (Rapp. Oudh Comm. 1913)'. Hot
is eveneens een Ci.vnbuddhn-beeld, dat editor homuUtu nog eon
(afgobroken) attribuut in de banden houdt I)e stool ervan edndigt
onderaan welKwaar in een wajraknop, bovenaan editor vortoont hot
duidelijk de teekenen van een breuk. liet missendo attribuut zou zeor

wol eon (dharma-) cakra (van dim Adilmddlin Rajradliara S U K bio)
kunnt'n zijn.

3) Si do in d/ou. Annalos du Musoo <;„i,„ot VIII. Pori, is;,.,.
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In de mystiek van het mantrabuddhisme wordt n. h. v.

door deze kandhouding uitgedrukt dat Qiwabuddha, die

de buddhawereld zelf is (reehterband), de aardsche wereld

(linkerhand) oruvat houdt en in het bijzonder als Alziel

(de kosmiscbe adem of wind
;
reehterwijsvinger) de verloste

individueele ziel (linkerwijsvinger) omsluit.

Uit de op deze wijze verklaarde mudra zou dan zeer dui-

delijk de functie van den Qiwakuddka in de wereldorde

worden gekarakteriseerd.

Ook omtrent den naam der mudra verkeerde men tot nog

toe in het onzekere. De Arjuna Wijaya 2
)
noemt ecbter de

handkouding vaD den, ,,als Qiwasada eruitzienden Jinapati”

Wairocana, de boddhydgrunudrn d. i. de koogste buddhis-

tiscke mudra, terwijl aan de kandkouding van de mystieke

gedaante van Wairocana ter ondersckeiding van de normale

dharmaeakra-mudra, in de Sang Hyang Kamahayanikan

de (meer karakteristieke) naam van dhwaja-mudrd wordt

toegekend a
).

Deze kandkouding is wel bij uitstek geschikt om bet

pratistba-idee aan mantrabuddkistische portretbeelden tot

uitdrukking te brengen.

Bij de ^aiwap rati sta's hebben wij reeds gezien, dat het

portretbeeld wordt gemaakt in de gedaante van den koogsten

god (Harikara, Ardkanan) en wel door daaraan het pratistha-

embleem in een der godenkanden te geven als afwijkend

attribuut. De mantrabuddkistische Jinendra (Qiwabuddha)

1) Men vergelijke de inleiding van het reeds nangehnalde werk Si

do in dzou. Reehter- en linkerhand beduiden respectively k buddha-

wereld en menschen-wereld
;
duim, wijs-, middel-, ringvinger en pink

onderscheidenlyk de elementen: ukaoa, wind, vuur, water, aarde.

2) Vgl. Zang 20.

3) S. H. K. a 52. Dhwaja beteekent zoowel man als onderschei-

dings- of herkcnn twjs-tetken ; dit laatste is ook de beteekenis van bet

woord hiiga. Het is zelfs niet uitgesloten, dat aan den uitgestoken

linkerwijsvinger de <
s
iwiutisehe lihga-idee wordt verbonden. Volgens

het Petersburger woordenboek toch beteekent liiiga ook het ,,astrale”

lichaam (lihga^arira of siiksmararira), welke beteekenis in de mantra-

buddhistisehe symboliek aan den linkerwijsvinger wordt geheeht.

Tijdschr. v. Ind. T-, L.- en Yk., dee! LVIII, afl. 6. i
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heeft ecbter slecbts de normale banden en die worden in

de dhwnja-mudra gebouden.

Een beeld gebeel ais doze Jina en met de besehreven mudra

voorzien kan dus geen portretbeeld zijn, omdat bet den Jina

zelf zou voor-tellen J
). De mautrabuddkist weet zich ecbter

te redden. Zijn voorliefde voor de uitbeelding van portretten

in monniksgedaante uit zicb bier wederom; aan bet portret-

beeld wordt de sakala-gedaante van den boogsten Jina

gegeven (d.w.z. zonder urna of usnisa) kenbaar aan diens

mudra.

Iconografisch is dus een portretbeeld een boddhapratista

indien het is: een jinaicimba als Xdibuddhct sakala voorzien

van de cUacajamudru 2
).

Aan deze eiseben beantwoordt bet in Dr. Brandes
1

reeds

meergenoemd artikel afgebeeldebuddhistischemonniksbeeld s
).

1) Tenzij op Java eveueeus her gebruik ingaug zou bebben gevon-

den om dozen Jiiui als ufwijkend kenteeken de „mok?n-li»ga'’ (vgl.

noot 1 pag. 49b) op de u-mT^a te plautsen.

Bij een dor bronzon uitbeeldingen van den Jina (plaat 3 in Brandes’

Buddhistisch monniksbeeld) lykt deze linga nogal /ielitbaar anngebraebt.

Het bedoelde beeld zou dau eveneens een boddlmprati<ta kunnen zijn.

2) Of (vgl. noot l liierboven) een jinanimba gebeel als Adibuddha

(met de d!n\ a |amiidr.i en) met de moksa-linga op de uMiisa.

H) T. B. O. dl. 4 s (liioti). L>i t beeld is een (sleebt doorbakken)

terracotta beeld, dat door een lateren eigenaur met een cementsausje

is overgoten om bet tegen verdere verweering te belioeden.
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Fragmenten eener vertaling van den

Nagarakretagama

DOOR

wijlen Dr. J. L. A. BRANDES.

litgegeven door

Dr. F. D. K. BOSCH.

In bet archie f van den Oudbeidkundigen Dienst bevindt

zieb een portefeuille met paperassen tot opscbrift dragend:

„Aanteekeningen Dr. Brandes”, bevattend de losse notities,

escerpten, eoneept-opstellen enz. nit diens wetensebap-

pelijke nalatenscbap, die uit een oudbeidkundig oogpnnt

van belaug zijn. In dien bundel trotfen wij een afschrift

van den tekst van den Nagarakretagama in Baliscbe

l^arakters aan, waarscbijnlijk door een inlandschen scbrijver

van Braudes gemaakt. Op den ornslag staat in Brandes'

bandschrift: .Nagarakretagama", op de titelpagina in

den linker-bovenboek 493 en in bet midden van dezelf'de

bladzijde: , Nagarakretagama, Besebrijving van Majapaliit

en de toestanden daar. tijdens de regeering van Hayatn

Wuruk, door een tijdgenoot". In margine en tusschen de

regels van bet ufschrift. dat blijkbaar gebeel door Brandes

gecollationeerd werd. zijn vrij veel aanteekeniugen gesteld,

bijna alle in potlood, rneest transscripties van eigennamen,

1) Dit is niet no. 4!oS dor Handschriften-nalatenschap (in bruik-

leen af*>estaan aan bet Dat. fien., zip Xotulen 190fi Bijl. I.), hetwelk

een afsclirift van den tekst in latjjnsclie karakters is en alleen

voor zang I- 1 1 door Brandes is Gecollationeerd Belialve de beide bier

bedoelde ai\rhi iften bo-taat cr nog een bde, dat zicli in bet bezit van
den hr. Rouffaer bevindt (zie noot volgende patina).



529

korte aanduidingen van den inhoud. oplossingen van candra

sengkala’s e. d.

In den omslag van dit Hs. lag een aantal sekrifturen,

alle op den Nagarakretagama betrekking liebbend, die,

voor zoo ver wij hebben kunnen nagaan, nog nooit de

aandacht getrokken hebben !). W ij laten de specificatie en

beschrijviug daarvan bier volgen

:

1, Een bundel, op welks omslag in bet handschrift

van den heer Knebel gescbreven staat: ..Nagarakretagama,

Yertaling Dr. Brandes'’. bevattend de vertaliug van de

zangen 3b — 49, 50, 57 en 73— 83 afgesebreven door den

heer Knebel.

Het bestaan dezer vertaling was mij sinds lang bekend,

maar ik moet bekenneu er niet te groote waarde aan te

hebben gebecbt— wij verheugen ons immers in de volledige,

voortretfelijke overzetting van niemand minder dan prof.

Kern!— totdat ik er bij de bestudeering van een dnistere

passage in het gedicht toe kwarn wijleu Dr. Braudes’ ver-

taling naast die van prof. Kern te raadplegen. Het groote

verschil in opvatting, dat daarbij aan het lickt kwam,

bracht mij er toe de beide vertalingen in hun geheel met

elkaar te vergelijkeu. Daarbij bleek, dat tegenover de plaat-

1) Zie Kouffaer in: Herdenking van Dr. J. L. A. Brandes. Singo-

sari-Monographie, p. XXV* vlg; i. 1). b. p. XNVU*: ,.Van de

transscriptie of aanteekeningen enz. enz. op Prapantja’s kostbaar

Lofdicht van 1365 A°. D., schijnt nergens ecliter iets aanwezig te

zijn” en ib, noot: „Dit blijkt wel uit twee dingen. Ten eerste is niets

van dien aard afzonderlijk vermeld in de door Dr. van Ronkel opge-

niaakte ,,Lyst van wetenseliappeljjko aanteekeningon, nagelaten door

wijlen Dr. J. L. A. Brandes, als Bijlage III (p. XXV—XXXV11) afge-

drukt in Xot. Bat. Gen. 1906. Xaar dan: persoonlijk bezit ik Brandes’

handexemplaar der Xagara-Kretagama, mij in Xov. 1905 door zijn

weduwe geschonken. En in dit exemplar nu bevinden zieh slechts zeer

schaarsche potlood-aanteekeningen (meest getranscribeerde plaatsnamen,

en een paar tekst-woord verbeteringen), met op den aehterkant een

zeer kort indexje bjigeschreven op den inhoud der 98 zangen; niets

wen”.
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sen, waar verschil van opvatting mogelijk is en de beide

geleerden dezelfde opvatting bleken te zijti toegedaau, zoovele

verschillen stonden. dat bet mij gewenseht voorkwam. gezien

de onschatbare waarde, die een zoo uauwkeurig mogelijke

vertaling uit een geschied-, oudheid- en taalkundig oogpunt

bezit, het belangstellend pubii^lr daarvau in kennis te stellen.

Was bet aanvankelijk mijn voornetnen alleen de belangrijkste

verscbillen te publiceeren. bij nader inzien leek bet mi) meer

aanbeveling te verdienen den volledigen tekst van Dr. Brandes

fragmentarische vertaling net lieht te doen zien. Immers,

een ieder, die den Xagarakretagama voor een of ander

studie-doeleinde gebrnikt heeft. weet bij ondervinding, dat

de geringste afwijking in opvatting van een passage van

dat gedicbt, een afwijking, die bij de interpretatie van andere

teksten vaak alleen van doctrinaire beteekenis zou zijn. in

oudheidkundig of gescbiedkundig opzicbt de gewicbtigste

consequenties bebben kan. Hier ging bet dns niet aan

eigenmachtig tusscheu belangrijke en onbelaugrijke afwij-

kingen te beslisseu: Wat bij den tegenwoordigen stand der

wetenschap een lutiliteit zon -chijnen, zou later kunnen

blijken overwegeude beteekenis te bezitten.

Omtrent de vertaling. die men hieraebter vindt, kan nog
bet volgende niedegedeeld wordeu.

Hoewel in een vergevorderd stadium van vooi beroidiu<* ver-

keei end, was zij nog niet voor den druk gereed. Dat bewijzen de

zinnen, die hiei en ilaar niet w rondloopen”, de plaatsen, waar
de vertaler nog geen definitieve keuze tussehen twee opvat-

tingen heeft kunnen doen en de onevenredigheid, waarmede
de noten en aauteekeningen over de zangen verdeeldzijn-.de

eerste stropben van den eersten zang vrij rijkelijk bedeeld,

het volgende alles wat naar een verklaring zweemt ontberend.

Het afsehrift van den beer Knebel is niet meer door
Dr. Braudes nagezien. Geen enkele letter schrift van den
laatste is er in te vinden en geene der vele afschrijversfouten

en vergissitigen is gecorrigeerd.
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Wij van onzen kant liebben geen vrijbeid gevonden

verbeteriugen in Knebels afscbrift aan te brengen. Voor

het meerendeel laten de fouten zieb gemakkelijk berstellen;

waar dat moeilijker is moge ieder voor zicli naar Dr. Brandes’

bedoeling gisseu. De eenige toevoeging. die wij ons veroor-

loofd hebben, bestaat in het aanbrengen van de nummering

der strophen en zaugen, waar die in bet origineel ontbrak.

2. Een geplakt register van plaatsnamen, voorkomeud

in de zangen 73-82 en daarvan een net-afschrift, beide van

de band van den beer Kuebel.

3. Drie chronologische tabellen van Dr. Brandes’ band.

Twee daarvan zijn kladjes. De derde is bieracbter afgedrukt.

4. Twee lijsten met de beginregels der zaugen, waarbij

de benamingen der metra aangeteekend zijn.

5. Een los vel met opsebrift: ,De Taal v. de Nagara-

krtagama”, met alleen deze aanteekeningen:

XCI, 3 bhatara rawicandrama sumeleh i bhumimandala

XC1I, 2 mukyamunggwing prayasti, dus amunggwing

XCI1I, 1 milwamarna (waar geen conj.).

XCIII, 4 giiug bhaktyasib anatba (waar geen conj.).

6. Een los vel met opsebrift in Dr. Brandes’ hand:

„Kolonien van Majapaliit, volgens Xagarakbrttagama. Zang

13, 14 en 15.’’ Aebter de plaatsnamen zijn bier en daar

in potlood identiticaties en conjecturen bijgescbreven. In

de sebeiding der woorden bestaat op enkele plaatsen verschil

met prof. Kern’s opvattiug in Ind. Gids 1903, p. 352 sq.

Zie verder de laatste bijlage.

*
* *

De aard van Dr. Brandes’ aanteekeningen stelt niet in

het licht hoe hij zich de uitgave van Prapanca’s lofdicbt
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gedaeht had x
). Was het zijn voornemen ook de andere zangen

te vertalen en zijn de fragmented die ons in handen ge-

komen zijn. de brokstukken van een standaard-uitgave als

die van den Pararaton? Of heeft het in zijn bedoeling

gelegen voorloopig alleen de overzetting van de naar zijne

meening belangrijkste gedeelten fe publiceeren? Het feit,

dat het register van plaatsnamen (zie boven sub 2) alleen

op de zangen 73 — 82 betrekking heeft, doet ons naar de

laatste onderstelling overhellen. Hoe dit ook zij, door het

tereeht-komen van eene met zorg bewerkte, zij het ook

fragmentarische, vertaling van Dr. Brandes’ hand komt

vast te staan, dat de bewering, als zou hij den Nagara-

krfitagama voor het groote publiek met zeven zegelen gesloten

hebbeu willen houden, niet houdbaar is en dat hij wel

degelijk het plan had opgevat en zelfs gedeeltelijk tot uit-

voering gebracht om de belangstellenden van zijne vergaarde

schatten te laten profiteered

Behalve wetenschappelijke waarde heeft de hier gepu-

bliceerde vertaling dus nog deze beteekenis, dat zij aan

een bedoeling van den grooten geleerde, waaromtrent tot

heden onzekerheid bestond. recht doet wedervaren.

1) De heer Knebtd, tot wien wij ons ora inlichtingen wendden, kon

ons omtrent Dr. Brandes’ plannen niets mededeelen.
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ZAXG 8. *)

1) Yerhaald zvj nu hoe de indrukwekkeude para's (?)

waren, de koeta’s (versterkingen, muren) waren van rooden

balisteen, liepen rond en waren sterk en hoog; in het westen

keek een didweoera waktra nit op een groote graeht (leboe)

en in het midden liep een diep water rond

ZAXG 36.

1) En op een goed tijdstip (een gunstig oogen-

blik) verliet hij Singasari en ging liij znidelijk op naar

Kagenengan, om ziju hulde te brengen aan den Heere

van het vrije heiligdom, alles, wat bij hem behoorde,

ging uiede (sawatek-watekuira), giften (dhana) en spijzen

(paribhoga bkodjana) waren gevoegd bij zijn bloemen,

begeleid met alle staatsie-teekenen (oepatjara) lieerlijk

om te zien, zoo ook gewaden (wasana) en daarbij awa-

wan, (= amawa, rnawi. ngawti nganggo x
)) met een Ians

voorop (watang apang roehoen), zij. die het zagen waren

verrukt.

2) Xa zijn hulde te hebben gebracht, trad hij naar

buiten, omgeven door ziju volk (volgers), en kwamen hem

hun opwachting maken alle wikoe’s (= moeni en = bikshoe),

zoowel de Qiwaitische als de Boeddhistische, ariaXaliwerd

door hen van dichtebij gevolgd (lees: nali hiniring), en

onder het feestmaal voldeed de vorst aan alle hartewen-

*) Dit fraijwenf rnn de iirxh strophe ran Z<i. S vnh/t in Knebd's

afschnft op Ztj.o? met 'act fonhere nmnmir ->S en is nut Identic pot-

lood doorpeslaijen.

1) Xganggo, panganggo een draclit kleeren — pakejan van pakej,

memakej — pakejan zijn de kleeren die men draagt: kain (oud Jav.

ken) is het stuk goed dat men nog tiragen moet.'pakain, pak-kai-en.
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scken, alle volgelingen van den koning, eeu ieder naar zijn

rang (sing sa sambkawa) kreeg een mooi kleed, dat oogen-

lust versekafte.

ZAXG 37.

1) Eu nu verteld, koe ket keiligdom er uitzag, de in-

rickting er van was ongeevenaard. een heerlijke poort

(dwara) met een mekala bevond zick aau de buiteuzijde,

koog ging zij op (te lezen robhita sameka’e djawa 1

)),

op ket erf (of in den tuin. natar) stouden opeengekoopt

(tinoenipa-toempa) de keerlijke gebouwtjes (jaea = bale—
pandapa) op rijen langs de rand, druk waren er vertegen-

woordigd alle bloemen, bakoela. ardj(oe)ua. akikoesoenia,

adjawama, siloeman.

2) De prasada (tempel, toreu. toren-teuipel) stoud in

het midden, indrukwekkend versierd met een hcogen god

(kyang), als de makameroe met Ciwa er op, een (,’iwabeeld

stond binnen in, batara Girinatkapoetra (Girindra soeta)

kad gezegd (of betolen, sotan) dat bet tot een lust moest

zijn voor alle goden: waardoor alle oude kouingen (toeha-

toeha?) door keel de wereld gebuldigd werden.

3) Er was binnen in bet zuiden van ket keiligdom

1) Mekala betcekent in het Sanskriet gordel, rnnar wordt in oud-
Javaansche teksten, naar het sehjint, altipi gebruikt voor het topstuk.
Er is een Balische uitdrukking bookit mekcndit (kendit), waarinee
aangeduid wordt. een vuuispuwendo berg met een vuurzuil of rook-
pluim op den top, zooals de Raoen Kendit is gelijk aan mekala:
mogehjk dus dat mekala zoo en daarom topstuk beteekent. Xnast deze
noot in potlond

:

Boekit makendu is letterbjk een bora; met een (wolken) gordel; alle
hooge bergen op Java en Bali zijn vuurspuwende bergen; van’daar
dat de uitdrukking de beteekenR heeft gekregen van een berg met
een vuurzuil of ruokpluim op den top. Mngelijk meende men in het
eigenaardig top-tuk der 0. J tempels ,ets dergelijks te zien. Op de
overeenkomst van het topstuk met een karaf onder Chin, invloed werd
gewezen in de be^hi jiving van den torentempel van Singasari. Xaast
37:1 start W (K },w,rie noq Wi7uvrf» . kan mekala °

gordel,* ring-
muur zijn of balustrade r
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geplaatst en aan zijn lot overgelaten, een (dat was) bhapra

met een even hooge gopoera, (een) boeddhistisch (gebouw)

naar gissing. batang al oud (dangoe), daarin was een dangka

in vertredingen (spelonk, liol, donkere ruimte, tempelkamer?

toeroenan) de steenen er van (batoer terras) waren nog

over in het Oosten en in het Westen, maar gescbonden

(anana), maar de hooge poernasauggh varika en pamoedjan

van roode baksteen stouden nog geregeld.

4) Aan de noordzijde van de vertredingen van de batoer

was de aarde (eesanilemahnja al gelijk) overal waren naga-

poespa’s geplant en op het erf was alles uitgesproten en

uitgeloopen (masemi asalaga), stond wild gras: buiten de

gopoera (gopoenteu) van het heiligdom lag hoog de onbewerkte

groud (katilar), over eene groote uitgestrektheid was het

erf met gras begroeid, de paden (henoe) waren vol onkruid

(soeket), vol van mos.

5) Als een zieke vrouw, die hevig had geleden en inge-

valleu was (molem) was de Hetse tjawiri (tjawinteu). daarnevens

waren de tjamara's wild en verward (als ongekamd hoofdhaar),

die af en toe door den wind bewogen werden, het vezelachtige

bekleedsel (tapas) van de njoedauta (srigading, kokosboom)

werd nog gewreven (zooals men dat de beenen doet bij ver-

moeienis), de pinangboomen stonden treurig (tan kram, niet

opgewekt) en verlaten, zij waren verdrietig (loeme, betrokken

van gelaat, in gedaehten verzotiken) om het verlies van hun

tapih, en de saragadiug (pring gadiug. bamboe) hielden

niet op in beweging te zijn.

t>) Wie het zag ging deze toestaud, dat er geen middel

(geneesmiddel oesada) was, om het te verbeteren, terharte;

maar op Ilayum woeroek had ze gewaeht (inanti) die de

reden zou zijn van het herleven van haar leed, hij toch

put de voortretfelijkhf-id nit. hij weet het beste te bereiken,

om aan alien geneugteu te geven, zijn hurt is met de

ongelukkigeu, hij heeft als de goden te doen met wie

rampen ontmoeten.
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7) Verder dient verhaald te worden, dat de vorst den

volgenden dag naar het heiligdom te Kidal ging, en toen

hij zijn halde gebracht had aan den Heere (daar ter plaatse)

ging hij met den avondstond verder tot hij te Djadjagoe

kwam, en daarop bracht hij ook daar zijn hulde aan het

godebeeld, het Boeddha-beeld (djinawimba Amogapafa);

’s avonds kwam hij er (sonten amegil). Den volgenden

morgen keerde hij terug naar Singasari — tan aleh — rustte

hij te Boereng.

ZANG 33.

1) Het verrukkelijke van Boereng was een vijver, die

helder blauw opborrelde; daar was een tjandi van hard-

steen met een mekala, in het midden daarvan opgebouwd.

Velen wareu de gebouwen, die aan den rand van dien

vijver (kalen) stonden, als bloemen op rijen, waar tusschen

wandelpaden, die steeds eene verrukkiDg waren voor wie

er heen ging.

2) Maar laat ons niet verder gewagen van het heerlijke

van de plaats; we hebben te verhalen van den vorst. Toen

de zon nog koel was, vertrok hij langs hooge tegalans,

met heerlijk dicht gras, met glimmend groen zand (?),

breed als een kleine kabbelende zee, terwijl de ravijnen

zichtbaar waren.

3) De vorst reisde verder, zijn wagen vorderde snel, en

zoo bereikte hij hmgasan en kwam hij weer op den we**

door hem reeds afgelegd, en toen dan ging de dichter aan

bij den Boeddhistischen kluizenaar, die stapaka was bij

het heiligdom, en bezocht hij zijn bloedverwant en diens

kinderen (?).

4) Oud was hij, meer dan 1000 maanden telde zijn

leeftijd reeds; een vertrouwbaar, deugdzaam (satkoela

kadang hadji) met goeden naam, geheel volieerd in wat
hij weten moest voor zijn verrichiingen (amara tan
angka darapa nagara), beroemd bij de mpoengkoe’s werd
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zijn voortretfelijke levenswijze of leer (kashad padan) overal

gevolgd ]
).

5) Dadelijk werd hij kahangea (verrukt (V) maiwas) op

het zien van hem en onthaalde hem we], mijn jongen, wees

welkom, dichter die het als uw plicht beschouwt uw op-

wachting te maken bij den vorst en hem te dienen, tot wien

men zijn toevlucht kan nemen en medelijden heeft (masih)

met arme verwanten; mijn beste, het is me, of ik droom;

waar mede kan ik u onthaleu ?

6) Het doel van mijn komst is omdat ik gaarne vragen

wou naar wat de ouden doen (?) (naar alle zaken uit den

ouden tijd) ; alle in heiligdommen reeds bijgezette vorsten

werden reeds bezocht, in de eerste plaats de heer van Ka-

genSngan, die het allereerst genoemd moet worden
;
wat

het eerste van hem verteld wordt, is, dat hij een zoon is

van Giripaticwara (Qiwa, Mahagoeroe).

ZANG 39.

1) En daarop voorwaar sprak de mpoengkoe van Moeng-

goeh: o, heerlijk is uw vraag; zij roert mij het hart; een

dichter van een rijp verstand spant waarlijk steeds zich in,

hij streeft naar kenuis der geschriften ter verlieerlijking van

het rijk (rat).

2) Wei geef mij oorlof en dan zal ik spreken, met een

met zevenvoudig wijwater gekuischten zin (met water uit

de 7 heilige badplaatsen)
;
mijn eerbiedige kulde aan Girin-

dra (Girinata Mahagoeroe), mijn sembah aan het opperwezen;

moge het geen voorteeken wezen, dat ik spreek (mpahsabda ?,

lees kpahsabda).

3) Gij dichter luistere geduldig toe ;
bij een hoorder kan

veel te vergeefs zijn en hij moet een ouden man ' ertrouwen,

de ziels-begeerte is, dat het beste niet te betwpfelen zij.

1) Onder shadpada de G woorden wordt aan de eene zijde verstaan:

lionger, dorst, ellende, geestes-zwaklieid, ouderdom en dood aan de

andere zijde: begeerte, drift, verdriet, waan, inbeelding en eigenwaan.
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ZANG 40.

1) In het Caka-jaar abdi desa indoe (1144 was er

een groote koniug die als eenige held zijn strijd streed

;

duidelijk was hi) een goden-kind, als uit geen moedersehoot

geboren (ajonidjah), een zoon van Girindra; alle lieden waren

bevreesd voor hem en braehten hem hnlde, dienden aan

zijne voeten, gebogen vol ontzag; (,'ri Ranggah Radjasa, zoo

heette hij van naam, verdelger van zijne vijanden was hi)

een buitengewoon gereede held.

2) Het ruime land beoosten het Kawi-gebergte was vol

van alles wat men noodig had, verrukkelijk, een koewoe diende

hem tot kemantrvan (zijn rang als ambtenaar was koewoe,

wedana, boepati) en heette Koetaradja, waar vele menschen

heen stormden; daar beoefende Girindra’s zoon de dharma,

strevende een groote held te worden tot tevredenheid der

goeden en tot ondergang der slechten (V ahi slang); zoo werd

de welstand van bet land vergroot en men was huldevol.

3) In het (laka-jaar abdi kerta Cangkara (1144) trok

hij op tegen den vorst van Kediri (Kedinten), een ridder

zonder blaam, Z. M. Kertadjaja, hedreven in de gesehriften

en de leer: snel was hij overwonnen. en om het groote

gevaar waarin hij verkeerde, zockt hij zijn heil in de vlucht

(maladjeng) en betrok een kluis fadjaran) in de eenzaamheid

op de helling van het gebergte; al zijne onderdanen hovenal

zijne soldaten : wat nog restte in het rijk verging.

4) Toen Kediri's vorst gevallen was, was heel het land

van Java (Djawa) in angst en vreeze; men kwarn zijn hulde

brengen ;
alles wat ieder-- land ophraeht aanbrengende, als

om in dienst te treden (Awa); een (of: vereenigd) werd

Djanggala en Kediri, zij-beiden hadden rustig eenen vorst;

en met dat oogenblik kwamen de dapoer’s. de koewoe’s en

de djoeroe’s tot verevening (verrichtten alien volkomen bun
plicht (toemameug samya) tot groot geiuk der waereld.

5)

Meer en meer wie.s en nam toe de macht en de

kracht van den zoon van Girindra; het land van Java was
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rustig en zeker. toen 't hem diende als beschermer (tjatra,

pajong) van de waereld; in het (,,'aka-jaar asja abdi roedra

(1149), toen stierf by, naar den bemel terugkeerende. Men

weet van hem, dat hij in 2 heiligdommen is bijgezet (dinar-

ma dwaya) te Kagenengan en als Cewabodlia te Oesana (?)

(Qewa-boddheng Oesana) *)

ZANG 41.

1) Batara Anoesangata, zijn zoon, volgde hem op in

de regeering, en zoolang als hij leefde braeht heel Java

hem volgzaam hulde.

In het Qaka-jaar iilaka adri eambhoe overleed de vorst,

ingaande in het verblijf van Girindra; voor hem werd een

pradipa (?). pratima (?) een heerlijk Qiwabeeld opgericht in

het heiligdom te Kidal.

2) Batara Wishnoewardhana, zijn zoon (keta is stopwoord)

volgde hem in de regeering op. Zijn vaste makker was

Batara Narasingha, zij waren zamen gelijk aau Madala en

diens oudere broeder, tot heil der waereld. Hij verdreef den

snoodaard Liuggapati. Mahiyirua (?) gelieel (of alien), alle

vijanden waren voor hem bevreesd; hij was volmaakt een

god gelijk.

3) In het (,’aka-jaar rasa parwata indoema huldigde Batara

AVishnoe ter regeering: alien en een ieder van Kediri en

van Djanggala kwauien op, ora in de vergadering (of: in

de rijkshal) bun lnilde te breiigen (amoespa= axnot sekar=
njembah = matoer), vorst Kertanagara was de zalvings-

naam voor hem, waaronder hij bekend is, en de streek van

Koetaradja werd steeds heerlijker en kreeg den naam van

Singhasari nagara.

4) In het (jaka-jaar ka nawa awani siti keerde Batara

Wishnoe door den dood ten hemel terug en hij werd bijgezet

met een (,'iwa-heeld te Waleri en met een Boeddha-beeld te

Djadjagoe. Iumiddels keerde ook Batara Narasiughamoerti ten

') In mart; nit: vergelijk i>6.
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hemel terug. Hij is nieuwelings (anjar) door den vorst van

Wengker bijgezet met een puik Qiwa-beeld te Koemitir.

5) Voorts moet verteld worden, dat koning Kertanagara

den grnwel den boosdoener verdreef. Djajaradja geheeten.

Hy kwam om in het Caka-jaar boedja go caca. Zijn ver-

delgiug was ziju dood; in Qaka naga asya bbawa gaf de

koning bevel op te trekken tegen het land Malayoe, groot

waren de gevaren daarvan, en ten gevolge daarvan heeft

deze gods-vertegenwoordiger (dewamoerti = de koning) in

vroeger tijd ook zijn einde gevonden.

ZANG 42.

1) In het (,'aka-jaar jamma soenya soerya (1202) ver-

delgde hij nog een slechtaard, Makisharaugkahatja, dien

gruwel, die een afkeer van de wereld was. en in angga

wiyana arka zond hij naar Bali, om dat te vernietigen. In

minder dan geen tijd was de vorst daarvan overwonnen en

krijgsgevangeu gemaakt (hanjang) en kwam hij ziju bulde

in alien regel aan den koning brengen.

2) Te dien tijde waren alle streken (vreemde landcn) in

beving en vreeze (angabhaja) en kwameu zij den koning

huldigen. TV at hoorde onder (sakaliawat) Pahang en Malayoe

ging nederig gebukt. en wat behoorde onder Goeroen en

Bakoelapoera zocht heul bij hem, om niet te spreken van

Soenda en Madoera, want heel Java braeht hem liulde

zonder missen.

3) Toch was de vorst niet hovaardig. gaf hij niet toe

aan eigenwaan (loepoet ing mada), steeds was hij nauwgezet

in zijn beleid, want het voorkomen van de gevaren in de

regeering (bhoewana rakshana) moet geschieden zoo lang

als de kali-periode duurt. (i kala ning kali V). Daarop lei

hij zich toe op de samaya en de brata (de voorschriften en

de regels), om sterk te zijn in de Boeddhistische godsdienst

(paksa sogata), om zoo te volgen de koniugen van den voor-

tijd in het heckter maken van den aanwas der waereld.
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ZANG 43.

1) De schriften zeggen, dat de pandawa’s oudtijds in

de dwapara-periode koningen waren, en dat "t jaar (diwangsa)

van hun terugkeeren naar hun plaats van oorsprong, d. i.

hun verseheiden plaats had in go ga indoe tri (3102) plus

(voor) de Qaka-telling was; met hun heengaan nam de

kali-periode een aanvang en werd de wereld slecht en ordeloos,

maar de god Shadabliidnja (Boeddha) beschermt standvastig

de wereld.

2) Dit was de oorzaak, dat de koning (Kertanagara)

steeds zijn hulde bracht aan Qakya Singlia’s voeten en ijverig

geloofde in de pancayila (de vijf pliehten); hij kreeg, nadat

alle sa(ng)skara's verrickt een zalvingsnaam (abhiseka ==

bisikan), bekend was bij onder zijne Boeddbistischen zal-

vingsnaam Cri Dj njanabadjreywara ,
de leer van de Tarkaja-

karana enz. (?) werd door den door en door kundigen vorst

bestudeerd.

3) En toen hij ouder was verricbtte bij alle adiaknika-

krias vooral de geheime tantra van Soebhoeti (rakwa tineng£t

zooals men zegt, zooals men weet zorgvuldig geheitn gebouden)

die kende hij uit bet boofd (die bad bij gebeel in zick opge-

nomen), hi) vervichtte ijvrig pinrihira, zijn doel was poedja,

yoga en samadhi (het hulde brengen aan de goden, het

beoefenen van aseese en bet religieus mijmerend bespiegelen)

strevende naar de welstaud vau heel de wereld, om niet te

spreken van de ganatjakra (?) en de giiten. die aan bet

volk gedaan werden.

4) Van geen der vorige vorsten werd geboord. wat van

dezen koning gezegd werd: bij was volmaakt in de 6 deugdeu

(sbadgoena) bedreven in de schriften, kundig in het wezen

van de leer der godsdienst, hij verricbtte getrouw zijn

pliehten (dharmishta) tegeuover den Boeddha (djina), bij

volgde zijn regels (brata) en legde er zich op toe, om bet

gepaste te doen (prajoga gria), daarin school de reden, dat

de nakomelingen zijner nakomelingen (toesnitoesnira) alle

Tijdschr. v. Ind. T.-, L.- en Yk., deel LYIII, afl. 6. S
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als koningen bij de gratie gods (dewa prabhoe, koningen

van goddelijke afkomst) alleenheerschers waren (ekatjatra).

5) In (^aka abdi jana arjama keerde de vorst weer in tot

bet verblijf van den oppersten Boeddha (djinendra). oradat

hij zoo bedreven was (wgroeh) in de krya (kryantara) en

alle oepade^a’s (aanwijzingen voor de leer), — (omdat hij

religieus practisch en theoretisch zoo hoog stond)— noemde

de tvereld hem na zijn dood de zalige in de (j’iwaboeddha-

loka (den hemel van Qiwa en Boeddha te gelijker tijd,

vermoedelijk ’n woordspeling met (^iwaboeddhalaya, dat de

naam schijnt geweest te zijn van een heiligdom, waarin

^iwa en Boeddha beiden te gelijker tijd vereerd werden),

daar werd hij bijgezet met een beeld van Qiwaboeddha,

heerlijk en onovertreffelijk (nottama = na oettama — anoet-

tama); of een beeld van (liwa en van Boeddha.

6) En te Sagala (Sakgala, vg 74 Sagala 82 Sagada (?)

stond een onwaardeerbaar fraai Boeddha-beeld; ook de

Ardhanari^wari (de le of hoogste koningin) en hare Maj.

Badjradewi hadden hem trouw gesteund ten bate van de

wereld (krya mwang brata), als Wairotjana met Lotjana

werd van hen een gezamenlijk beeld, dat ieder kent, ver-

vaardigd.

ZANG 44.

1) Toen Z. M. de koning Kertanagara naar Boeddha’s

hemel terugkeerde, was de wereld in ontroering, diep be-

droefd en in verwarriug als ware de toestand van de kaliyoega

weergekomen, daar was een naburig vorst (samantaradja,

van een vazal-staat) Djajakatwaug geheeten een sleehtaard,

ginds in het land van Kediri, die wenschte op zijn beurt

de macht in handen te hebben, en daartoe listen (kira-kira)

uitdacht.

2) Toen vroeger Z. M. Kertadjaja in het Qaka-jaar abdi

manoe sa (1144 ?) heenging (zich verschool, zie 40) beval

Z. M. Parwatadindrasoeta (Girindrasoeta zie 40) dat Djaja-

sabha hem in de regeering vervangen zou, en in Qaka ista
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kana stond verder (daarna) Qastradjaja te Kediri, eindelijk

werd in bet Qaka-jaar trini san sangkara (1163 ?) Hadji

Djajakatwang daar koning.

3) Alle vorsten brachten bulde aan de kinds-kinderen

Tan Batara Adrindratanaja (Girindrasoeta), gezwegen van

Z. M. koning Kertanagara aan wien dit zelfs de noesantara,

de vreemde landen, zie 42 deden, maar nu met het verscbeiden

van dezen vorst werd badji Djajakatwang dom en verdoold

(opstandeling, wien het er naar vergaan zou) tot een ramp

van de wereld werd hij beschermd door Kali (?) voorwaar,

zijn geluk zal niet van langen duur zijn.

4) Het doelwit van zijn kennen van de sekriften was

de macht der kraclit der vorsten van voorheen, maar er

was een zoon van den (waren) koning, die den vijand ten

onder bracbt, en bet land (weer) gelakkig maakte; schoonzoon

was hij van hem, die Djah Widjaja beette in de wereld,

die hem lot toezong; hij koesterde de tataren een weinig

dat zij badji Djajakatwang bestreden, die volkomen vernietigd

werd (amwang twang, lees: ainwang mwang, mongmong).

ZANG 45.

1) De dood van koning Djajakatwang bracbt de wereld

in verrukking in Qaka rnasa roepa rawi (1216) werd de

nararya (djah Widjaja) koning, geknldigd in de stad Madjah-

pabit, hij was welwillend (tanoeraga= anoeraga of ’n verkor-

ting van sanmatauoeraga) en onoverwinlijk (djajaripoe) en

kreeg als vorst tot uaam (tinelab, telah) vorst Kertaradjasa

Djajawardhana.

2) Met bet oogenblik (tewek) dat koning Kertaradjasa

Djajawardhana koning werd. volgde buldevol zijn opwach-

ting makende weer heel bet laud van Java (Jawa), alien

waren verrukt op bet zien van de 4 geinaliunen van den

vorst (pajoegala nerpati tjatoer), de dochters van boning

Kertanagara wraren alien aan godendocbters (soerawadoe,

godenvrouwen dewakanya, hoeri’s) gelijk.
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ZAN6 46.

1) paramefwari (de le of hoogste der koningin-

nen?) Tribhoewana geheeten, was de oudste boven lof

verheven; djah Doehita heette de mahadewi en was volmaakt

schoon; de prinses, die heette Pradjnjaparamita, overtrof

Satji (Indradewi) in smetteloze lieftaliigheid
;
en de welwil-

lende djah Gajatri was de jongste, maar tevens de eerste

onder ’s vorsten gemalinnen in de poeri.

2) Zij waren, weet men (rakwa) gehuwd als neven en

nichten in den 3en graad, want zij waren geen verre verwanten

(wel nauw verwant), want dat weet men ook, dat batara

Wishnoe (Wishnoewardhana) een neef in lsten graad was

van Narasinghamoerti, die tot zoon had den beroemden

(soe^ama) djah Leinboetal, den strijdbaftige, die in het

Boeddhistische Miring werd bijgezet.

ZANG 47.

1) Djah Lemboetal was de vader van onzen koning, *)

daarom vond hij het plezierig met de prinsessen in den 3en

graad verwant te zijn, zoo waren de huwelijks-vereenigingen

van den vorst eeusgezind, al de bevelen van zijn bevelen

(der koninginnen) werden alien vervuld en dat gaf vreugde.

2) In (^aka capta janma soerya (1217) is er van den

koning te vertellen dat hij zijn zoon over Kediri (Kedinten)

als koning liet aaustellen; Qri Iudrefwari was zijn moeder,

een verstandige, degelijke, moedige vrouw. Zijn konings-

zalvingsnaam was Djajanagara, zonder falen.

3) In 9aka ma tri aroena stierf de koning, daarop (drak-

toemoeli, toeloej) werd hij in een Boeddha-beeld geplaatst

in de poeri, Antahpoera, let wel (jwa) was de naatn van
het heiligdom, een Qiwaitisch beeld werd van hem nog
geplaatst te Simping,

*) Na „konm<i’’ een cencjzinqsteektn mar de marge, wadr staal:
Zijn doel was, omdat hij wist (anrOsOp, hier = soeroep?) dat hij met
de prinsessen in den 3den grand verwant was, dat zoo zijn huwelijks-
vereemging wezen zou, eensgezind _ al de bevelen enz.
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ZANG 48.

1) De koning had beschikt, dafc Djajanagara koning

worden zou te Tiktawilwa (Jladjapahit) *) en dat zijn

(’s konings) dochters, zijn jongere zusters, (de jongere

zusters van Djajanagara) wier moeder(s) de beste, onver-

getelyke konings-gemalin(uen) was (waren), die beiden,

bijzonder scboon, geleken (bangoen) op Rati (de vrouw van

Smara, Kama) in uiterlyk (rwan of rwa, dan als een tweetal

Rati's), de hoeri’s (soerawadoe) overtroffen, de oudste werd

vorstin te Djiwana (Kahoeripan) en de jongste te Daha.

2) In de Qaka-tijdrekening (t^aka kala) moerti goena

paksa roepa (1238), in de honig-maand, zoo hebben we te

vertellen, trok Z. M. Djajanagara nit, om den vijand in

Lamadjang te verdelgen, poe Nambi ging te gronde met

gebeel zijn geslaebt en zijn koeta (burckt) te Padjarakan

werd vernield (kapoegoet); in angst en vreeze was de wereld

tegenover de heldhaftigheid van den regeerenden koning.

3) En in wiudoe ijara soerya (1250 van de Qaka-

tijdrekening) keerde de vorst terug naar Hari’s verblijfplaats

(Haripada = Wisbnoebhoewana). waarop hi) in de poera

werd bijgezet met een beeld, dat een voortreffelijk Wishnoe-

beeld was; dat geschiedde ook te Silapetak en te Boebad,

beiden met mooie Wishnoe-beelden
;

(voorts ook nog) te

Soekalila, met een mooi Boeddha-beeld, een Amoghasidi.

ZANG 49.

1) Eu in bet (^aka jaar ((JAkabda) indoe bana dwi

roepa (1251) verving kern de vorstin van Djiwana (Kakoe-

ripan) de moeder vau onzen koning (Hajam-woeroek Radjasa

nagara) te Tiktamaloera als koniugin; zijn vader was de

vorst van Singasari.

2) Zoo was de aard dezer koningin (maharadja padmi,

gemalin van den koning ! haar man was prins-gemaal)
;

zij

1) De moeder van Djajanagara was een bini-hadji volgenB de

Pararaton.
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was der waereld tot heil en machtig, haar kinderen, scboon-

kinderen ea kleinkinderen wareu koningea ea koaingianen,

zij stelde zicti tot koaiagia aan ea zij verzorgde alles.

'

3) In £aka agni i?oe ari (1253) werdea vijanden ver-

slagea te Sadeng ea te Keta, die het onderspit deltdea door

hare oaderdaaea aaagevallea; en toen (tewek) de wereld

beschermd moest worden, lag zij bet gewicht daarvan op

aan den rnantri (minister) die lieette Mada (Gadjabmada)

en bijzonder kondig was.

4)

Ea in bet Qaka-jaar isoe masa aksi nabhi (1265)

werd Bali, waarran de vorst een laaghartige aterling was

aangevallen door bet leger, verslagen en gebeel vernield,

alle onwilligea (doesta) waren in vreeze, met bun rust was

het gedaan (mangdob wieata).

5) Zoo sprak de dang atjaria ratnang^a: waarlijk als

eea oude spreekt, dan maakt zijn spreksn indruk, de voor-

treffelijkheid van de koningea van dit laud was duidelijk

gebleken, zij waren toch van bet geslacbt der goden, of

een god in levenden lijve (apan dewawang<;athawa dewa-

moerti).

6) Hij
,

die bet verhaal over den koning boorde, was

verrukt van zin, zijn onderdanigheid wies aan; bij zag boe

zijn papakarma (de karma, die hem slecht en ongelukkig

maakte) opbield hem te bezitten (vg. onze uitdrukking

,bezeten zijn”), kommer en wee en wat niet meer (duhkaro-

gadi) was duidelijk verdwenen.

7) En de mpoengkoe sprak nog tot verontschuldiging,

wat ge hooren kunt, miju beste, is nu ten einde, bet moge

meewerken tot verbetering en vermeerdering van uw kennis

(uw kundig zijn panditatwa) moge met het spreken bereikt

zijn (bet geven van de toekomende) lof aan de macbtige

(koningen, die deze verdienen).

8) Na bet onthaal nam de dicbter met boffelijke en

beleefde woorden afscheid, om terug te keeren tot zijn eigen

werk, met bet komen van den nacht, des avonds (sonten)
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ging hi) naar de pakoewwan (koewoe, zie boven) en den

volgeuden morgea maakte hij zijn opwaehting bij den toning

(Hajam woeroek).

ZANG 56.

1) Toen werd vernomen, wat er gebeurd is met (of de

toestand was van) bet beiligdon te Oesana (of in vroegeren

tijd), dat gesticbt was door Z. M. Kertanagara, den joejoet

(boejoet) overgrootvader van den koning; men zegt, dat

bij daar plaatste een £arira (een reliek en niets anders),

zoodat beiden, Qiwaieten en Boeddbisten er vroeger steeds

hun bulde braebten.

2) Daartoe bad de tjaudi tot teeken, dat ze van onder

(^iwaitiseb en boven aan den top Boeddhistiscb was, en

dat binnen in een heerlijk Qiwa-beeld stond van onge-

meten luister, en bovenop als kroon een Akskobhva-beeld,

maar omdat 't in bet lot bad gelegen, dat het te niet zou

gaan was nu bet kostelijke (kleiuood) verlaten (omdat de

betoovering, de tooverkracbt er van te niet was gegaan

ZANG 57.

1) Men vertelt, dat, toen het Akshobhya-beeld ver-

dween, er een groote, hooggeeerde goeroe (pada padoeka

<;ri mahagoeroe) iu het rijk was, ingetogen, rein en plicht-

getrouw, een volger van de Boeddhistische regelen, een

smetteloze ^rawana, zonder gelijke, met vele leerlingen, met

alle kenmerken van een grooten pandita.

2) Hij toog uit naar beilige badplaatsen, naar hij verkoos,

en kwam bij dit heiligdom (soedbarma dalern) en ootmoedig

naderde hij bet godebeeld en bracht ’t vol godsdienstige zin

nederig zijn bulde; dit maakte de bezorgde stapaka’s naijverig,

dat zij ook hun hulde zouden kunnen brengen aan het

Qiwa-beeld, om dit kalmte te vragen.

3) De groote moeni verbaalde van bet wezen van de

soedbarma in vroeger tijd, en vau het voorbanden zijn van
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het schoone Akskobkya-beeld op den top, en toen hij terug

giag, ging hij er weer been, en overnacbtte bij in bet

keiligdom, zijn opwachting makende, en bij was wanhopig

en getroffen, toen hij zag, dat dat schoone godebeeld ver-

dwenen was.

4) Ongeveer in het Qaka-jaar anala sara arka (1253)

zegt men, is het godebeeld verdwenen, de tjandi (soetjandi

dalem) werd bij die gelegenbeid door een bliksemslag

(badjra gbosa) getroffen. Het beriekt van den grooten era-

waka was duidelijk en zonder wijteling, hoe zou bet dharma

(heiligdom) weer in orde kunnen komen, waar het reeds

zoo ver was (?)

5) Onmetelijk was de heerlijkbeid er van, als ware de

hemel neergedaald, buiteu had bet een gopoera en een

mekala en de bale en de nv^a’s (wordt verklaard met

woorden, die bale beteekeuen) waren voortreftelijk; binnen

in was het druk versierd met bloeiende nagasari’s die alien

overal verspreid lagen (widjah aroempoekan) als (fara) de

vrouwen in de stad.

6) 0 hoe lang bleef de koning daar niet wandelen, zijn

hart opbalende. te Woeloedada w'as een raooie vijver (talaga)

waarvan de varens overal in het water stonden, bij ging

er van het heiligdom been in oostelijke rieliting, terwijl de

zon erg beet was (angkeu arka apanasan) en bij ging ook naar

Pakalwangan, laugs een vallei (djoerang), verrukt van hart.

ZANG 73.

1) En dan beeft ook de vorst, de koning van Madja-

pabit, steeds meer en meer zijn aandacht gesclionken aan het

beleid der handelingen; ten opziebte der processen vertoonde

bij geen wijfelzucht; al wat in de wetboeken was, werd

opgevolgd
; er was geen kwestie van bevoorrecbting van een

partij; tegenover iedereen werd alles goed in aebt genomen;
zijn roem wies aan, omdat hij wist wat komen moest en
reeds voorbij was, voorwaar, ten voile eene godsverscbijning.
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2) Daar waren de vorstelijke vrijgebieden, de stichtingen

•der koningen van den voortijd, alles wat nog niet afgedaan

was, werd door hem afgedaan, al voorgevende ze te beschermen,

trachtte kij dat te doen, waar de prafasti’s niet voorhanden

waren, werd aan ben, die in de leer bedreven waren, op-

gedragen er praijasti’s voor te maken, opdat het vruchtge-

bruik er van bestendig zou zijn, en er later, tot in de lengte

van den natijd niet weer over geprocedeerd zou behoeven

te worden.

3) Die beroemde vorstelijke vrijgebieden waren: Kage-

nengan en verder Toemapel, Kidal, Djadjagoe, Wedwahwe-
dwang, Toedan, Pikatan, Boekoel, Djawadjawa, Antan, Antara-

sasi, Kalang-brat, Djaga, Blitar, Silakrit, Waleri, Babgg

(Brebek), Koekap, Loembang, Paggr.

ZANG 74.

1) Yoortreft’elijk waren Antalipoera, Sagala en Simpang,

<jhIranggapoera, Boeddhikoentjir, Pradjnjaparamitapoeri, pas

verrijkt en Bajalauge juist gemaakt.

2) Dit waren de vorstelijke vrijgebieden, ten getale van

27 ; in 7 Brahmaneu en zou van ^aka in de maand Bhadra

werd aan kundige ambtenaren en aan Brahmanen en aan

(Boeddhistische) monnikeu (stapaka wikoe), die bekend waren

met de wetteu van het rijk, opgedragen er voor te waken.

ZANG 75.

1) De mantri, die een opdraclit kreeg van dit alles af

te weten, was Aria Wiradikarn, de dharma-djaksa, die de

zorg had voor alle rechten in de kraton, zonder missen, die,

altijd vaardig en gereed, zorgde voor het welzijn van alles wat

den vorst aauging, zonder daarbij eenig profijt te trekken

van zijn eigen werk, tot vergrooting van de uitkomsten

van het goddelijk recht (of de beiligdommen).

2) Ook alle andere vrijgebieden hun staat werd door

den vorst gelijkelijk bewaakt, den adjaksa der Qiwaieten

werd opgedragen te waken over de parjangans en de kalagjan,
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en de adjaksa der Boeddhisten werd de bewaker van alle

koeti en wihara, de mantri erbadji (koningswater) zorgde

voor de karesian, de tapaswi beschermende.

ZANG 76.

1) De vrijgebieden, icaar Qiwci stond, waren: Koeta-

balaj, Kantji, Kapoeloengan, Roma '), Wattan, i^waragerah,

Pbalabdi (?), Tadjoeng, Koetalamba (lambalen), Taroena,

de parjangau Koetidjati, Tjandi-lima, Nilakoesoema, Hari-

nandana, dat zeer verrukkelijk was, de vorstelijke te Sadang

en te Panggoeh, en de beste van alle koeti’s te Djajasika.

2) Te Djajamanaloe, Haribhawana, Tjandipoengkal, Pigit,

Njoedanta (?), Katoedah (?), Serangan, Kapoejoeran, Djaja-

moeka (V), Koelanandana, Kanigara, Remboet, Woeloehen,

Kinawom, Soekawidjaja, Kadjaha (of Djaha), Tjampen, Rati-

manmata, Srauni, Koelakaling, Batoepoetih, dat zijn de

aanvulsels (dat zijn er nog meer).

3) De Boeddhistische vrijgebieden al die vrij

waren (vond men) te Wipoelarama, Koetibadji, Janatraja,

Radjadhanja, Koewoenatha, Soerajasa. Djarak, Lagoendi,

Wadari, Wewe, Patjekan, Pasarwwan, Lemahsoerat, Pamani-

kan, Siangan, Pangiketan. Pangbapoean, Dawalang, Tepas,

Djita, Wanasrama, Djenar, Samoedramela, Pamaloeng

4) Barjjang fV), Amartawardani, Watiwetib, Kawiuajan,

Patemwan, Kanoeroeban, Wengkal, Wfugkbr, Hanten, Ban-

joedjiken, Batabata, Pagagan, Sibok. Padoeroengan, Pinda-

toewalen, Telang, Soerabab de lieste er, en Soerakila, om niet

te vermelden Mauganwajab, Pogara, Koeloe(r) en Tangkil.

ZANG 77.

1) Dat waren ook Boeddhistische, nu moeten vermeld

worden de kabadjradaran te Sahawadjra, Naditada, Moekoeb,

Sam bang, Tadjoeng, Amartasaba, Bangbangiri, Bodhimoela,

Waharoe, Tampak-doeri, Paroehatandara (?), Koemoedaratna,

Nandinagara,

1) na Roma lees mwang.



551

2) Woengandjaja, Palandi, Kilase, Samityap, Tahen,

Nerandjana, Widjajawaktra, Magfineng, Pojahan, Balamasin,

Krat, Lemahtoelis, Ratnapangkadjah, Panoempangan, Ka-

hoeripan, Ketakitelaga, Djambala, Djoengoel, Wishnoewala.

3) Vervolgens Boedoerwiroen, Woengkoeloer, Manang-

goeng, Watoekoerak, Badjrahasana, Patjambajang, Sama-

lanten, Simapoera. Tambak-lalejan, Pilanggoe, Poh-badji,

Wangkal (Wangkali), Beroeb, Lembab-dalinan, Pangadwan,

Pratjartjan was de voornaamste.

ZANG 78.

1) De vrijgebieden van de karesjan waren te Soempoet,

Roepit en Wilang. herder waren er te Poetjangan, Dja-

gaddhita, Pawitra en Boetoen niet uitgesloten; deze alien

badden een sabha of een linggapranala, de mpoengkoe’s,

stapaka's van Mahagoeroe waren een pnike steun voor

heel de wereld.

2) Dit (ikin) waren de vrijgebieden, waarvan deugdelijk

in besckerining genomen werd ban toestand van vroeger;

hetzelfde geldt van de bestaande sima’s, in de eerste plants

wat betreft bun eigen regels en instellingen (?) Bangwaug-

toengkali, Sidajatradaja, Sidakadjeng, Lwahkali, Tewas,

Wasista, Palab, Padar, Siiiugau, de voornaamsten van de

kas/'wangkoera ng.

3) Wandjaug, Badjrapoera, Wanorama, Kedoekhanten,

Goeba, Djiwa, Djoeugpoet, Soba (V), Pamoentar, Baroe,

de bekende, uitstekende kabodangsan , Kadjar, Danahanja,

Toeras, Djalagivi, Tjenting, Wekaswandira, Wandajang,

Gatawang, Koelampajau. Tala waren de voornaamsten van

de kar(s)jangkoera(n).

4) De dharmareu waren te Sawoeugan-belah, Djoeroesi-

dan, Srangan, Wadoeri, Agelan, Gandatrap, Harasala, Nampoe
(kah) de vorstelijke bloedverwanten geeerd en gevreesd in

de wereld (of: kadang badjian enz.), de sima Anadya-behaja,

Tiang, Pakoewoekau, de sima te Rial en te Soetji, niet te
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vergeten (tan karia) Kawiri, Parad, Katjapangan dat waren

de vaste sima’s.

5) Behalve dezen de icangsaicishnos Kalat (of Kalating),

Batwang, Kamaugsian, Batoe, Tangoelian, Dakoeloet, Galoek,

Makalaran (?) voortreffelijke, eigengerechtelijke (vaste sima’s),

behalve deze desa Medang. Hoeloenhyang, Paroengloengge

(loenggah), Pasadyan-keloet, Andelmat, Paradah, G6neng,

Pengawan, die vroeger in de war geraakt waren.

G) Onvermeld moeten blijven de kulagyan, die overal

tusschen de desa’s op Java ingesloten lagen, en de koeti’s,

die er alzoo ook (?) waren, maar niet vast waren, en dan

was er een onderscheid, of de toestand was ten bate van

de sangga (kctsanggikan), ten nutte van bet geheele rijk (?),

of dat ze van oudsher waren ten bate van de stapaka’s

(kastapakan), die trackten de offers en geloften te vervullen

(kria en brata).

7) Voorts waren er mandalus Moelasagara, Koekoeb,

hun vroegere toestaud werd gehandhaafd, evenzoo die van

Soekajatnja, Kastoeri, Tjatoerbasma, zoo zeiden de Resi’s.

De katjagan van de tjatoerasrama te Patjirah, Boelwan,

Loewannwa, Koepeng, velen zoehten hun toevluclit in (bij)

Tani en in (bij) Djangang.

ZANG 79.

1) Zoo is de staat der desa’s van Java, zooals deze vroe-

ger was nagegaan van de dharma’s, van de sima’s, van de

wangsa’s, van de hila-hila, van de hoeloen kyang, van de

koeti's en van de kalagyan, alles, waarop zij recht hadden

werd bevestigd, en aan alles, waarop ze geen reeht hadden

(maar beweerden het wel te hebben) werd ook geloof ge-

slagen, de bertja's keerden naar de desa’s terug met een

oplracht (salah) van Aria Ramadiradja.

2) De vorst van Wengker zond lieden uit, om de desa’s

af te loopen, en er alles van te zeggen (?), de vorst van

Singasari zond lieden uit, om den omvang (gital) der dapoers
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na te gaan, zij vertrouwden beiden op hunne dienaren

(goendala), zij verrichtten bun werk zonder vertragen, ten

gevolge waarvan bet land van Java beboorlijk deed, wat

bet doen moest (atoetoer ing oelab), volgende de bevelen

van den koning.

3) Ook de andere eilanden (noesantara) hier, gel ij

k

Madoera (?) en Bali, waren vast besloten en eenstemmig

ten opzicbte van de gebeele wijze van doen van het land

van Java. De dbarma’s en de srama’s en de koewoe’s bun

staat werd nagegaan, zooals die vroeger was, de bodhadjaksa’s

te Badaboeloe, te Badaboeloewanggadjab niet nalatig, zij

kenden velen van de Boeddba-kluizeD, en kregen nu de

opdracbt van den vorst er voor te zorgen.

ZANG 80.

1) De kasogatau van Bali waren te Kadikarnau en

te Koeti-auj^r, te Poerwanagara, Wiharababoe, Adiradjya,

Katoeran, — deze 6 kabadjradaran, dit waren de 6 beaten, maar

de wibara’s, de kawinajan waren zeer talryk en verspreid,

het was dus niet vreetnd, dat de koning het goed vond,

dat de koeti's niet opgesomd werden.

2) Yoorts bet vrijgebied te Boekit-soelang, Lemah Latn-

poengan, Awasoeda (?) bekend onder den naam Tatbaga-

tapoera gerba was edel (?) en bad een schoone prafasti,

lucktruim, zin-orgaau en zon van Qaka was de dag, dat

koning (^iwani^wara bet vroeger bad gegrondvest, de oude

rijksbestierder, die oepaseka was Aboemisoeda (en zijn land

had in Soeda of Soeuda) werd daarop daarheen gezonden,

alle vrije rechteu werden in geheel hun omvang door den

vorst bevestigd.

3) De stichtingen van de goedgezinden uit den voortijd

werden in bun geheele zijn en wezen gehandhaafd, niet

verboden, op dezelfde wijze de swabawa van de voortreffelijke,

machtige, evenrecbtige, krachtige vorsten, en evenzoo werden

beschermd alle stichtingen van de vorsten van den voortijd.
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4) En hij streefde er naar, dat gezien werd de afwezigheid

van slechtaards in geheel het land belaagd, ten gevolge

waarvan de landouwen werden afgeloopen, en evenzoo de

zee ten voile werd afgejaagd, de kluizenaars, waar ze zich

ook bevonden, aan bet strand,. op het gebergte, in de wil-

dernis of in de landouwen, de kluizenaars waren beveiligd,

verrukt verrichtten zij hun aseese, hun regels en huDne

overpeinzingen (samadka), strevende naar het heil der wereld.

ZANG 81.

1) Groot was het stuk door den koning ondernomen tot

het verzekeren van den staat der drie afdeelingen (paksa) op

Java (Djawa), wat in de pra^asti’s als de vroegere staat

werd aangegeven kon op zijn bescherming rekenen en werd

uitgevoerd, de vorst spande zich in en gaf ackt, want zijn

streven was, dat ’t aan den patik goendala gegeven werd

(wineh, opgedragen), hij wilde niet in gebreke blijven

tegenover hetgeen de adigama, de siksa en de sasana’s (de

leeringen en de voorscliriften) als de vereischten kenbaar

maakten.

2) Daarin school de reden, dat de vier dwidja’s alien

streefden naar voortreffelijkkeid, de wipra’s en de resi’s,

de Qiwaieten en de Boeddhisten hielden zich aan hun eigen

leer, en volgden deze, alle vier de asrama’s, te beginnen

met alle tjatoer basraa’s, zij alien hielden nauwgezet (toe-

moengkoel) hun regels, kenners van hun offerplichten.

3) Zoo waren vier de djana’s standvastig in hun sasana’s,

de eerste der mantri’s en de aria’s beiden ijverig in de

regeering (kaboepalakan) de kryans (rakryan) en de ksatria

wangsa en de wali’s (?) streefden plichtgetrouw naar overleg,

ook de waisja’s van heel het land en de soedra’s hielden

zich nauwgezet aan hun plicht.

4) De menschen, de vier hasten (soedjanma) sproten voort
uit den oppergod (hyang widi), de leer zegt dat al hunne
gedragingen kunnen plaats hebben door den koning in het
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paleis, zij alien staan vast in hun goede handelingen, evenals

de drie soorten van slechtaards (koedjanma) n.l. de tjandala,

de maletja en de tjoetja’s alien ook aeht geven te verrichtten,

wat zij (aan sleckte dingen) moeten doen.

ZANG 82.

1) Zoo was de toestand van ket land van Djawa,

toen de koning regeerde, nimmer aarzelde hij, ook niet

inwendig, zijn plieht te verrickten, om de wereld gelukkig

te maken, en dat deden ook de keide vorsten, die den vorst

als voogd kadden groot gekrackt, zuiver kun plickt doende

en de oudste zijner penau’s, die eenstemmig was met den

geest des konings.

2) De vorst van Singasari sticktte te Sagada een bui-

tengemeen vrijgebied en de vorst van Wengker er een te

Soerahana. Pasoevoekan en dat te Padjang, Boeddkadistana

(plaatsnaam of een koeddkatempel ?) dat te Rawa, te Ka-

poeloengan en te Lotjauapoera, de vorst van Watsari dat

te Tegawangi, dat de meusckeu in verrukking braclit.

3) Alle mautri’s zagen kun wenscken vervuld, zij werden

begiftigd met sima’s sira siran (een voor een ?), steeds wer-

den er tjaitja’s, prasada’s en lingga’s gemaakt, zij brackten

hun hulde aan de goden, ze brackten kun hulde aan de

3ckimmen der voorouders, alien hadden ontzag voor de

i
moeni's (brakmanen en monniken), er werden liefdegaven

|
geschonken, godsdienstige sticktingen (kirti, nierkteekenen,

i

: n. J. kitri) gemaakt, zij deden dit, daarin de handelingen

1 van den koning navolgende.

I ZANG 83.

>. Daarin bestond de voortreffelijkbeid van Z, M. den

4 koning, die als eenig vorst te Madjapahit (Tiktawilwa)

1 heersehte. hij was als de maan in de wereld, zijn lof brackt

heel de wereld in verrukking, als dag-lotussen waren de

* snoodaards, en als de nacht-lotussen alle goeden, in hun

1
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hart hem beminnende, zijn dienaren, het hoofdtvapen van

zijn leven (bertya) en de andere wapens (kofa) met bunne

voertuigen, olifanten en paarden, geleken daarbij de oceaan.

Chronologische Lijst l
)

(Zie boven p. 531 sub 3)

ring 9’aka rtufarena I 4 1256.

ring faka drstisaptaruna II 1 1276 of 1272.

ring fakaksatisurya XVII 6 12 naar Padjang.

ring ^akangganagarya-

ma (naga —‘berg) XVII 6 1276 naar Las6m.

ri dwaradripadendu XVII 6 1279 naar de Zuidzee.

ring 9aka sjafangkana-

garawi XVII 7 1281 naar Lamadjang.

^akabdhideijendu XL 1 1144 Rajasa vorst van

Java. 1144.

ring ^akabdhikrtaijaDg-

kara XL 8 1144 val v
r

. Kaijiri 1144.

ring cakasyabdhirudra XL 5 1149 f Arok 1169.

cakabdhitilakadri^ambbu XLI 1 1171 f Niusapati 1171.

i faka rasaparwatenduma XLI 3 1176 z.v.Wisnuw.gezalfd.

^akabdbitanawawaniksiti XLI 4 1194 fWisnuwardb. 1194.

^akabdhabbujago^aija XLI 5 1194 Caysi (Bhaya) 1194.

nagasyabbawa^aka

(naga == berg) XLI 5 1198 naar Malayu 1197.

^akabdbayamafunyasuryaXLII 1 1202 (Mabisa Rangka).

ring anggawiyatarka XLII 1 1206 3
)
tegen Bali,

gogendutri lawan

gakabdhi XLIII 1 — 3179 Begin Kaliyuga.

ring ^akabdhijauaryama

abdhija= a9win = 2 XLIII 5 1214 f Krtanagara 1197.

1) De gecursiveerde cijfers staan in het origineel in potlood. De
jaartallen achter de gesehiedkundige gebeurtenissen zijn die van de

Pararaton.

2) Boven de 6 is in potlood een 4 geachreven.
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(jakabdhimanusa

ring ^akastekana

ring caka trinisad-

cangkara

masaruparawicakabdha

ring ^-akasaptajanasurya

ring yakamatryaruna

ring ^akakala mortigu-

napaksarilpa

ring yakakala windu^a-

rasurya

ring ^akabdhendubana-

dwirupa

ring agniswari 9aka

ring ^akabdhisumasa-

ksinabhi

anilatjararkarakwa

^akabda

<jaka dwigajarawi

ring t^aka tritanurawi

ring ^aka diwatjatnaijirali

warua

gakagnisaptarka

irikang anilastanab 9aka

tryanginina caka

^akabdba rasatanwina

ringsaptadwijarawi ^aka

byouiarasarkka caka

riug fakadrigajaryyama

XLIII 2 1144 val v. Kadiri

XLIY 2 11.8 ^astrajaya

XLIV 2 1163 (?) Jayakatong 1215

XLY 1 1216 f Jayakatong

XLVII 2 1217 Jayanagara geb.

XLY1I 3 12 f Krtarajsa 1217 (?)

XLVIII 2 1238 Nambi 1238

XLVIII 3 1250 f Jayanagara 1250

XLIX 1 1251 Kahuripan prabhu

1250

XLIX 3 1253 Sadeng 1253

XLIX 4 1265 Bali 1265

LVIl 4 1255 ’t verdwijnen v. ’t

beeld.

LXI 1 1282 onder II. W. naar

Tatirib

LXI 2 1283 onder H. W. naar

Palah.

LXIII 2 4 pafraddban agung

1284
LXVII 3 1273

LXX 1 1285 (?)

LXXI 1 1253

LXX1 1 1286 ? f Gajabmada

LXXIY 2 12S7 onder H.W.
LXXX 2 1260 op Bali een hei-

ligdom

XC1V 2 1287 vervaardigingstijd

v. h. lofdicht



Kolonien van Majapahit, volgens Nagarakerttagama

Zang 13, 14 en 15 ')

(Zie boven p. 581 sab 6)

Tusschen Palembang en Dharnutgraya

:

Karitang, Teba-

len. — Rekan (Rokan). — Kampir (Kampar). — Tumihang

(Tamiang). — Parlak (Perlak). — Tusschen Sammlra en

Baton-. Lamur. — Na Barns als opschrijt: Tanjung en

ah eerste plaatsnaam: Nagara. — Kapuhas (Kapoeas Moe-

roeng?) — Lawe (meer Z. & 0. B.) — Kadangdangan (Ken-

dawangan?). — Landa (Landak). — Sanldang (Semandang?

In Simpang). — Seel a (Sedua in Langgouw ?) daarboven

Siduh in Matan. — Bnrune (Brunei). — Rikal. — Kaca. — Lu-

dung.— Pasir(Z.O. Born.) — Baritu (Z.O. Born.) — Tunjung. —
Kute. — Malano (Malanan N.W. Born.) — Na Pahang: Ujung

medini (Ujung tanah). — Ri/semwang/i. — Na Tringgano:

Nasor. — Paka.— Muwar (Westkust). — Kelang (op de West-

kust). — Keda (Kedah) W. kust. — Jere[ri] (?) (Jelei, rir.

in Malaka en pltsn. bovenl. Pahajg rivier). — Kanja. —
Piniran. — Taliwang (W. Soembawa).*— Dopo (midden Soem-

bawa).— Sapi (Oostkust Soembawa). — Sanghyang Api(Noord-

oost Soemb.) — Bima (Oost Soembawa). — Hutan (N. Oost.

Soembawa). — Kadali. — Tangigurun (of tang i G.) — Lom-

bok. — (Mirab)?. — Saksat (lees Saksak). — Bantayan (Ban-

thain). — Luwut (Luwuk?) (Luhu), — Uda[makatrayadi]. —
Banggawi (BaDggaai). — Kunir k^ki Kuneng te lezen?. —

Galiya-u (of "yangda) Taliaboe ? (Soela). — Salaya(r) (Sale-

yer). — Sumba (Soemba). Solot (Solor). — Muar (Moa ?). —
Wandar (Banda).— Ambawan (Ambon). — Maloko (Ternate).—
Wwanin (Boni (?)).— Seran (Ceram). — Timur (Timor). — Onder

Bondgenooten

:

Syanka (Sjankalo, de Chin, naam voor Siam).

1) A lie plaatsniunen, waarachter aanteekeningeii van Dr. Brandes’

hand roorkoraen zijn hier opgenomen, eveneens de namen, die door
Dr. Brandes anders geseheiden zijn dan door prof. Kern (Ind. Gids
1903 p. 352 sq.) Toevoegingen van onz e hand zijn cursief gedrukt.
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